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

ontving op 27 mei 2005 een brief van de minister voor Economie, Energie, Buitenlandse 

Handel en Wetenschapsbeleid.  In deze brief vroeg de minister het advies van de CREG 

betreffende het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de oprichting en de 

organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken. 

 

Zowel uit de brief van de minister van 27 mei 2005 als uit de preambule van het ontwerp van 

koninklijk besluit zelf blijkt expliciet dat het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit 

uitvoering beoogt te geven aan artikel 18, eerste lid, 3°, van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  Overeenkomstig artikel 18,  

eerste lid, 3°, van deze wet van 29 april 1999 kan het koninklijk besluit dat uitvoering geeft 

aan datzelfde artikel maar genomen worden na onder andere het advies van de CREG.  Met 

het onderhavige advies komt de CREG aldus haar adviesverplichting vervat in artikel 18, 

eerste lid, 3°, van de wet van 29 april 1999 na. 

 

Overeenkomstig artikel 23, § 2, derde lid, van de wet van 29 april 1999 dient de CREG haar 

adviezen te formuleren binnen veertig kalenderdagen nadat het verzoek daartoe bij haar 

werd ingediend.  De minister bevoegd voor energie kan evenwel een langere termijn 

bepalen.  Aldus heeft de minister voor Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid de termijn verlengd tot 14 juli 2005. 

 

Op zijn vergadering van 13 juli 2005 bracht de Algemene Raad van de CREG zijn advies uit 

over het onderhavige advies opgesteld en goedgekeurd door het Directiecomité van de 

CREG op 30 juni 2005  ; het advies van de Algemene Raad van de CREG is in bijlage 

gevoegd.  Uit zijn advies blijkt dat de Algemene Raad van de CREG instemt met het 

onderhavige advies. 

Op zijn vergadering van 14 juli 2005 bevestigde het Directiecomité van de CREG zijn 

goedkeuring van het onderhavige advies. 

Het advies bestaat uit drie delen. In het eerste deel geeft de CREG een aantal algemene 

opmerkingen. In het tweede deel wordt het ontwerp van het koninklijk besluit artikelsgewijs 

besproken ; dit ontwerp van koninklijk besluit is in bijlage gevoegd. Het derde deel besluit het 

advies. 
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ALGEMEEN KADER 

1. Paragraaf 13 van de studie (F)040408-CDC-268 van 8 april 2004 van het 

Directiecomité van de CREG over de noodzakelijke regulatieve maatregelen bij de oprichting 

van een Belgische elektriciteitsbeurs (hierna : de studie over de elektriciteitsbeurs) stelt : 

 

“De oprichting van een elektriciteitsbeurs is belangrijk met het oog op het bevorderen 
van een competitieve elektriciteitsmarkt.  Zij heeft voornamelijk de bedoeling om : 
- een gecentraliseerd platform ter beschikking te stellen dat de handel in elektriciteit 

tussen kopers en verkopers toelaat ; 
- betrouwbare en transparante prijsindicatoren te leveren ten behoeve van de 

marktspelers, de elektriciteitsgebruikers en voor financiële contracten ; 
- de orders anoniem en onafhankelijk te verwerken ; 
- het handels- en kredietrisico te beheren, waardoor deze risico’s voor de 

marktspelers in belangrijke mate verminderd worden ten opzichte van deze bij het 
afsluiten van bilaterale contracten.” 

 

 

2. Een elektriciteitsbeurs kan dus niet te onderschatten positieve gevolgen hebben op 

de werking van de elektriciteitsmarkt.  Wel is het zo dat het louter oprichten van een 

elektriciteitsbeurs niet gegarandeerd deze positieve effecten heeft.  De voorwaarden 

waaronder en de omstandigheden waarin de elektriciteitsbeurs wordt opgericht, 

respectievelijk functioneert, zijn determinerend. 

 

De studie over de elektriciteitsbeurs toonde aan dat een goed werkende en competitieve 

elektriciteitsbeurs in België niet vanzelfsprekend is.  Vooreerst houdt de oligopolistische 

marktstructuur het risico in dat eventueel hoge biedingen van de dominante 

elektriciteitsproducent niet automatisch door de andere, veel kleinere marktspelers zullen 

worden gecorrigeerd.  Ten tweede zijn de twee grootste elektriciteitsproducenten verticaal 

geïntegreerd waardoor zij slechts hun productie-overschotten, d.i. wat ze zelf niet nodig 

hebben om hun eigen eindklanten te bevoorraden, op de beurs zullen aanbieden (en dit dan 

in de veronderstelling dat zij het voordeliger vinden om deze productie-overschotten aan hun 

concurrenten aan te bieden in plaats van deze overschotten aan de markt te ontzeggen om 

zo desgevallend de prijzen te kunnen opdrijven).  Dit leidt tot een beperkte liquiditeit welke 

op zijn beurt een hoge volatiliteit van de prijzen tot gevolg kan hebben en hierdoor verkeerde 

signalen naar de markt kan sturen.  Ten derde bestaat er een ernstige informatie-asymmetrie 

tussen de verschillende marktspelers wat op zijn beurt kan leiden tot een te lage liquiditeit op 

de beurs.  Deze drie omstandigheden samen vergemakkelijken marktmanipulatie via zowel 
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volume- als prijswijzigingen wat op zijn beurt het beursresultaat en de liquiditeit van de beurs 

ongunstig kan beïnvloeden. 

 

 

3. De studie over de elektriciteitsbeurs stelde een reeks maatregelen voor die minstens 

noodzakelijk zijn opdat er een voldoende graad van mededinging op de elektriciteitsbeurs 

aanwezig zou zijn en het risico voor marktmanipulatie zoveel als mogelijk beperkt zou 

worden.  Vooreerst dient de onafhankelijkheid, een objectieve, niet-discriminerende houding 

en het beroepsgeheim van de exploitant van de elektriciteitsbeurs te worden gegarandeerd.  

Ten tweede dient de publicatie van algemene marktinformatie en meer individuele gegevens 

over elke elektriciteitsproducent te worden georganiseerd.  Ten derde dient een voldoende 

liquiditeit op de elektriciteitsbeurs te worden gegarandeerd.  Voor elk van deze maatregelen 

dient ervoor te worden gezorgd dat zij strikt worden nageleefd.  Dit betekent dat een 

overheidsinstantie de naleving ervan controleert en kan afdwingen. 

 

De marktkoppeling met een of meerdere buitenlandse elektriciteitsbeurzen wordt veelal 

voorgesteld als een maatregel die de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs kan bevorderen.  Dit 

is inderdaad een mogelijk gevolg, maar opdat dit gevolg zich ook effectief zou realiseren is 

wel vereist dat alle maatregelen worden getroffen die marktmanipulatie bestrijden.  Dit 

laatste is uiteraard ook noodzakelijk bij een niet-gekoppelde elektriciteitsbeurs, maar de 

gevolgen van marktmanipulatie bij een gekoppelde elektriciteitsbeurs zijn veel groter.  Bij 

marktkoppeling wordt immers een belangrijk deel van de capaciteit op de 

koppelverbindingen tussen de betrokken nationale transmissienetten via de 

elektriciteitsbeurs toegewezen.  Indien door marktmanipulatie de marktdeelnemers worden 

afgeschrikt om (nog) actief te zijn op de elektriciteitsbeurs, hebben zij geen toegang meer tot 

de capaciteit op de koppelverbindingen die op de elektriciteitsbeurs toegewezen wordt.  Het 

manipuleren van de markt door hoge en/of onvoorspelbare prijzen uit te lokken, kan de 

Belgische elektriciteitsmarkt derhalve isoleren van het buitenland en aanleiding geven tot 

hogere prijzen op de Belgische elektriciteitsmarkt. 

 

Indien niet enkel het feit van de oprichting van een elektriciteitsbeurs de doelstelling is, maar 

wel een goed werkende elektriciteitsbeurs die de uiterst moeizaam opstartende concurrentie 

op de Belgische elektriciteitsbeurs een duurzame en marktconforme stimulans geeft, dient 

de regulering die de oprichting en de werking van de elektriciteitsbeurs omkadert, de 

volgende garanties in te houden : (a) de garantie dat de exploitant van de elektriciteitsbeurs 

onafhankelijk is, de beursdeelnemers objectief en niet-discriminerend behandelt en het 

beroepsgeheim eerbiedigt ; (b) de garantie van transparantie via de publicatie van een aantal 
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marktgegevens ; (c) de garantie geboden door liquiditeitsbevorderende maatregelen ; (d) de 

garantie dat de opgelegde vereisten nageleefd worden. 

 

Indien aan deze vier voorwaarden niet gezamenlijk voldaan is, zal de elektriciteitsbeurs een 

maat voor niets zijn.  Meerdere potentieel geïntereseerde partijen zullen tenslotte niet 

deelnemen aan de beursactiviteiten wat de rendabiliteit van het beursproject op de helling 

zal zetten.  Bovendien is de kans reëel dat de buitenlandse elektriciteitsbeurzen niet zullen 

geïnteresseerd zijn om samen met de Belgische elektriciteitsbeurs in een project van 

marktkoppeling te stappen.  In verband met dit laatste is het ongetwijfeld wijs om de 

voorgenomen Belgische regulering van de Belgische elektriciteitsbeurs voorafgaand aan de 

uitvaardiging ervan af te toetsen bij bevoegde overheden van de buurlanden waarmee een 

marktkoppeling overwogen wordt. 

 

 

 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

 

Voorafgaande opmerking 

 

4. In het algemeen dient te worden opgemerkt dat de Nederlandse en Franse versie van 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs met betrekking tot de oprichting en de 

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

“koninklijk besluit betreffende de elektriciteitsbeurs) niet altijd onderling concordant zijn en 

dat de gebruikte terminologie niet altijd overeenstemt met wat in het technisch jargon 

gebruikelijk is.  Het verdient aanbeveling de Nederlandse en Franse versie met elkaar 

perfect in overeenstemming te brengen en om de gebruikelijke technisch termen te 

gebruiken. 

 

 

Artikel 3 

 

5. Artikel 3 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs is een inleidende bepaling 

en beschrijft de doelstelling en inhoud van het koninklijk besluit.  Niet-regelgevende 

bepalingen, zoals onder andere bepalingen die enkel een bedoeling te kennen geven of 

aankondigen wat in de volgende artikelen behandeld wordt, horen echter niet thuis in een 
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regelgevende tekst1.  Het bepaalde in artikel 3 van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs dient daarom ofwel te worden opgenomen in de aanhef van het koninklijk 

besluit, ofwel te worden weggelaten. 

 

 

Artikel 4 

 

6. Artikel 4 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs beoogt onder andere de 

onafhankelijkheid van de marktbeheerder te garanderen.  Het doet dit echter op een 

onvolkomen wijze.  Het bevat aldus enkele, gebrekkige bepalingen inzake de participatie van 

marktspelers in de marktbeheerder en inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders.  Het 

bevat echter geen enkele bepaling inzake de onafhankelijkheid van de directieleden en het 

personeel van de marktbeheerder, noch inzake de onafhankelijkheid van de 

dochterondernemingen van de marktbeheerder.  Evenmin bevat dit artikel een normale 

procedure van toezicht op de naleving van de vereisten die het oplegt aan de 

marktbeheerder. 

 

Participatie van marktspelers in de marktbeheerder 

 

7. Artikel 4, § 1, eerste lid, 5°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs staat 

producenten, tussenpersonen en leveranciers toe om tot 10% van het kapitaal of van de 

stemrechten in de marktbeheerder te bezitten. 

 

De beste en meest eenvoudige aanpak om de onafhankelijkheid van de marktbeheerder te 

garanderen echter is elke participatie in de marktbeheerder door enige marktspeler, exclusief 

de transmissienetbeheerder, te verbieden.  Het is daarom raadzaam artikel 4, § 1,  

eerste lid, 5°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs in die zin te herzien. 

 

Indien het bepaalde in artikel 4, § 1, eerste lid, 5°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs toch zou worden behouden, is het noodzakelijk dat een hele reeks andere 

maatregelen getroffen worden die de onafhankelijkheid, de non-discriminatie en het 

beroepsgeheim van de marktbeheerder op afdoende wijze garanderen (zie  

paragrafen 8 tot 12 van dit advies). 

 

 

                                                 
1 Aanbevelingen en formules inzake wetgevingstechniek van de Raad van State, november 2001, 
p.49, nr.8.7.1. 
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8. Hoewel het op zichzelf een onvoldoende garantie is voor de onafhankelijkheid, non-

discriminatie en het beroepsgeheim van de marktbeheerder, is artikel 4, § 1, eerste lid, 5°, 

van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs weliswaar een welgekomen innovatie in de 

regulering van de elektriciteitsmarkt.  Zo bestaat er momenteel geen enkele van kracht zijnde 

wettelijke norm die een bovengrens stelt aan het aandeelhouderschap in de 

transmissienetbeheerder.  In dit opzicht getuigt artikel 4, § 1, eerste lid, 5°, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs van een evolutie in de goede richting, ware het niet dat de 

regeling vervat in dit artikel niet sluitend is.  De bewoording van het artikel betreft immers 

enkel de directe participaties van de marktspelers in de marktbeheerder.  Onrechtstreekse 

participaties van de marktspelers in de marktbeheerder (als al dan niet belangrijke 

aandeelhouder in een andere aandeelhouder van de beurs) zijn niet geviseerd.  De impact 

van de marktspelers op het functioneren van de marktbeheerder kan bijgevolg in realiteit 

veel groter zijn dan gewenst door artikel 4, §1, eerste lid, 5°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs. 

 

 

Bestuurders 

 

9. Artikel 4, § 1, eerste lid, 7°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt 

dat de bestuurders gedurende een periode van twaalf maanden voor de aanvang van hun 

functie en tijdens de uitoefening van hun functie bij de marktbeheerder geen enkele functie of 

activiteit mogen hebben uitgeoefend, respectievelijk uitoefenen, al dan niet bezoldigd, voor 

een producent, een leverancier of een tussenpersoon. 

 

 

10. Waarschijnlijk beoogt artikel 4, § 1, eerste lid, 7°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs de onafhankelijkheid van de marktbeheerder te garanderen.  De manier 

waarop het dit doet, is echter gebrekkig.  Hoewel dit artikel impliceert dat de raad van 

bestuur van de marktbeheerder alleen uit onafhankelijke bestuurders mag bestaan, bouwt 

het artikel slechts één heel beperkte garantie van onafhankelijk bestuurder in.  Artikel 2, 30°, 

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

de elektriciteitswet) definieert het begrip “onafhankelijk bestuurder” als : 

 

“elke niet-uitvoerende bestuurder die : 
- voldoet aan de voorwaarden van het artikel 524, § 4, van het Wetboek van 

Vennootschappen en 
- tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen 

functie of activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een 
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producent andere dan een zelfopwekker, van een van de neteigenaars, van een 
distributeur, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een dominerende 
aandeelhouder”. 

 

Er is geen enkele reden waarom niet dezelfde, meer volledige definitie van onafhankelijk 

bestuurder ook niet van toepassing kan zijn op de onafhankelijke bestuurders bij de 

marktbeheerder.  Integendeel, het feit dat artikel 6 van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs de mogelijkheid voorziet dat de taak van de transmissienetbeheerder 

inzake de toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen tussen het Belgische 

transmissienet en buitenlandse transmissienetten wordt overgedragen aan de 

marktbeheerder, dwingt een identieke regeling te voorzien voor de marktbeheerder als voor 

de transmissienetbeheerder. 

 

 

 

Directieleden en personeel 

 

11. Artikel 4, noch enige andere bepaling van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs regelt de onafhankelijkheid van de directieleden en het personeel van de 

marktbeheerder. 

 

Het zou kunnen dat het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs er impliciet van uitgaat dat 

de marktbeheerder geen directieleden2 en personeel zal hebben.  Vastgesteld moet echter 

worden dat het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de marktbeheerder niet verbiedt 

eigen directieleden en personeel te hebben.  Bijgevolg bestaat de mogelijkheid dat hij wel 

eigen directieleden en personeel heeft zodat het goede wetgeving past om met deze 

mogelijkheid rekening te houden en er ook de gepaste regulering voor te voorzien. 

 

Deze gepaste regulering bestaat erin de onafhankelijkheid van de eventuele directieleden en 

personeelsleden van de marktbeheerder te garanderen.  Er is immers geen reden waarom 

de regeling terzake die Europeesrechtelijk van toepassing moet zijn op de 

transmissienetbeheerder niet wordt toegepast op de marktbeheerder.  Integendeel, het feit 

dat artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de mogelijkheid voorziet dat 

de taak van de transmissienetbeheerder inzake de toewijzing van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen tussen het Belgische transmissienet en buitenlandse transmissienetten 

                                                 
2 Dit kan verklaren waarom de definitie van de bestuurders vervat in artikel 4, § 1, eerste lid, 7°, van 
het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs niet oplegt dat de bestuurders alleen niet-uitvoerende 
bestuurders mogen zijn, dit in tegenstelling tot artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet. 
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wordt overgedragen aan de marktbeheerder, dwingt een regeling te voorzien die de 

onafhankelijkheid van de directieleden en het personeel van de marktbeheerder garandeert. 

 

Aldus kan men zich inspireren aan de vigerende Belgische wetgeving, meer bepaald  

artikel 9ter, 1°, van de elektriciteitswet, zoals uitgevoerd door artikel 10 van het koninklijk 

besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor 

elektriciteit (hierna : het koninklijk besluit betreffende het netbeheer). 

 

 

Dochterondernemingen 

 

12. Om de onafhankelijkheid van het beheer van de elektriciteitsbeurs daadwerkelijk te 

garanderen dienen de regels inzake onafhankelijkheid ook te gelden ten aanzien van de 

dochterondernemingen die de marktbeheerder desgevallend zou oprichten om er een 

belangrijk deel van zijn activiteiten inzake het beheer van de elektriciteitsbeurs onder te 

brengen. 

 

Het feit dat artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de mogelijkheid 

voorziet dat de taak van de transmissienetbeheerder inzake de toewijzing van de 

dagcapaciteit op de koppelverbindingen tussen het Belgische transmissienet en buitenlandse 

transmissienetten wordt overgedragen aan de marktbeheerder, dwingt een regeling te 

voorzien die de onafhankelijkheid van de dochterondernemingen van de marktbeheerder op 

dezelfde wijze garandeert als deze van de dochterondernemingen van de 

transmissienetbeheerder.  Bijgevolg kan artikel 9bis van de elektriciteitswet als inspiratiebron 

gelden. 

 

 

Toezicht op de naleving van de voorwaarden 

 

13. Artikel 4, § 1, tweede lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs schrijft 

voor dat de marktbeheerder binnen een bepaalde tijdslimiet (30 dagen) de minister een 

volledig dossier voorlegt waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden van het 

koninklijk besluit. 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt echter niet welk gevolg de minister 

aan het hem aldus voorgelegde dossier moet of kan geven.  Dit is bijzonder omdat het bij de 

meeste andere Europese elektriciteitsbeurzen gebruikelijk is dat de marktbeheerder 
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voorafgaandelijk een specifieke vergunning dient te verkrijgen3.  Bovendien is het in het licht 

van de mogelijkheid voorzien in artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

dat de taak van de transmissienetbeheerder inzake de toewijzing van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen tussen het Belgische transmissienet en buitenlandse transmissienetten 

wordt overgedragen aan de marktbeheerder, noodzakelijk eenzelfde regeling te voorzien 

voor marktbeheerder als deze die van toepassing is op de transmissienetbeheerder.  Zo 

voorziet artikel 10 van de elektriciteitswet, in overeenstemming met artikel 8 van de  

richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking 

van Richtlijn 96/92/EG (hierna: elektriciteitsrichtlijn), dat de transmissienetbeheerder moet 

worden aangewezen door de minister.  Bijgevolg is het dan ook ten aanzien van de 

marktbeheerder nodig om met een procedure van aanwijzing door de minister te werken.  De 

keuze voor het systeem van de aanwijzing dringt zich ook op omdat men op basis van  

artikel 5 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs moet besluiten dat de opsteller 

van dit ontwerp de (impliciete) intentie heeft om de marktbeheerder een wettelijk monopolie 

toe te kennen voor alle te beheren markten (zie paragraaf 16 van dit advies).  Gelet op de 

nauwe band tussen de transmissienetbeheerder en de marktbeheerder, zeker ingeval van 

toepassing van artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, is het bovendien 

wenselijk – hoewel niet noodzakelijk – dat de periode waarvoor de marktbeheerder 

alsdusdanig door de minister is aangewezen, zou verstrijken op dezelfde dag als de 

aanwijzing van de huidige transmissienetbeheerder verstrijkt. 

 

 

14. Met de procedure uitgewerkt in artikel 4, § 1, tweede lid, van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs kiest het ontwerp bijgevolg voor een systeem waarbij de 

marktbeheerder in eerste instantie zelf bepaalt in hoeverre hij de voorwaarden van het 

koninklijk besluit vervult.  Op grond van artikel 31 van de elektriciteitswet kan de CREG wel 

een administratieve geldboete opleggen aan de marktbeheerder indien hij de activiteit van 

marktbeheerder zou ontplooien zonder aan de voorwaarden vervat in bijvoorbeeld  

artikel 4, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs te voldoen.  Artikel 31 van de 

elektriciteitswet heeft echter een belangrijke beperking : de CREG kan alleen maar een 

administratieve geldboete opleggen aan natuurlijke of rechtspersonen die in België gevestigd 

zijn.  Artikel 4, § 1, eerste lid, 2°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt 

en erkent echter – volledig conform het Europese recht – dat de marktbeheerder ook in een 

andere land van de Europese Economische Ruimte dan België zijn maatschappelijke zetel 

                                                 
3 Cf. eindverslag van ETSO, « Co-operation with Power Exchanges », 21 november 2002, p.9. 
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en centrale administratie mag hebben.  Een marktbeheerder die dus in een ander land van 

België zou zijn gevestigd, zelfs binnen de Europese Economische Ruimte, zou dus 

ontsnappen aan elke afdwingbare controle.  Om die reden dringt zich ook een procedure van 

aanwijzing (of eventueel van vergunning) op, waarbij dan uiteraard ook voorzien wordt in de 

mogelijkheid sancties op te leggen aan de aldus aangewezen (of vergunde) marktbeheerder 

welke in het uiterste geval de vorm van de intrekking van de aanwijzing (of vergunning) 

kunnen aannemen. 

 

 

15. Het is evident dat de marktbeheerder steeds moet voldoen aan de voorwaarden van 

het koninklijk besluit.  Wijzigingen die zich bij de marktbeheerder hebben voorgedaan na het 

indienen van het dossier (bijvoorbeeld inzake het aandeelhouderschap van de 

marktbeheerder of de samenstelling van de directie of de raad van bestuur) dienen steeds 

onmiddellijk te worden meegedeeld aan de minister, met kopie aan de CREG en de 

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna : “CBFA”). 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs behandelt deze problematiek in zijn  

artikel 4, § 1, tweede lid, laatste zin, maar spreekt verkeerdelijk van een wijziging aan 

“voornoemde voorwaarden”.  Deze “voorwaarden” hebben echter betrekking op de vereisten 

van artikel 4, § 1, eerste lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, in plaats van 

het ingediende dossier van de marktbeheerder.  Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het de 

bedoeling van de opsteller van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kan geweest 

zijn dat de marktbeheerder de minister inlicht over wijzigingen aan de voorwaarden van het 

koninklijk besluit. 

 

Om aan deze ongelukkige redactie van artikel 4, § 1, tweede lid, laatste zin, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs te verhelpen, volstaat het de woorden “eventuele wijziging 

aan voornoemde voorwaarden” te vervangen door de woorden “eventuele wijziging aan het 

dossier ingediend door de marktbeheerder”. 

 

 

Artikel 5 

 

16. Artikel 5 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat de 

marktbeheerder “verantwoordelijk is voor de exploitatie, de ontwikkeling en het bestuur van 

de markt”. 
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De verwijzing naar “de markt” impliceert dat de marktbeheerder een exclusief recht krijgt om 

elektriciteitsbeurzen te organiseren in België.  Artikel 2 van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs definieert “de markt” immers als “elke markt voor de uitwisseling van 

energieblokken waarop transacties worden afgesloten met betrekking tot de verhandeling 

van elektriciteit overeenkomstig de bepalingen van dit besluit”. 

 

Een samenlezing van de twee artikelen doet bijgevolg besluiten dat de eerste 

marktbeheerder verantwoordelijk is voor deze en alle volgende nog op te richten beurzen.  

Hij krijgt derhalve een wettelijk monopolie voor het organiseren van alle mogelijke 

elektriciteitsbeurzen in België.  Gelet op de mogelijke effecten van een elektriciteitsbeurs op 

de werking van de elektriciteitsmarkt dringt zich bij een dergelijke keuze het uitwerken van 

een degelijk uitgewerkte procedure, met inbegrip van een afdwingbaar toezicht, op voor het 

toekennen van een dergelijk wettelijk monopolie (zie paragraaf 13 van dit advies).  Dat is des 

te meer het geval indien de marktbeheerder met toepassing van artikel 6 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs een deel van de taken van de transmissienetbeheerder zou 

op zich nemen. 

 

Uiteraard, indien het niet de bedoeling zou zijn om aan enige marktbeheerder een wettelijk 

monopolie toe te kennen, dient het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs te worden 

geherformuleerd.  Dit vergt een kleine aanpassing aan artikel 5 van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs.  Meer bepaald dient op het einde van de eerste zin van dit artikel de 

woorden “waarvan hij de beheerder is” te worden toegevoegd en dient op het einde van de 

tweede zin van ditzelfde artikel de woorden “voor elke markt waarvan hij de beheerder is” te 

worden toegevoegd.  

 

Gelet op de omvang van de Belgische elektriciteitsmarkt is het wellicht wenselijk te opteren 

voor het toekennen een wettelijk monopolie voor alle markten samen aan een enkele 

marktbeheerder.  Hierbij dient eraan te worden herinnerd dat bij een wettelijk monopolie een 

aanwijzingsprocedure naar het model van deze die van toepassing is op de 

transmissienetbeheerder, zich opdringt ten aanzien van de marktbeheerder (zie paragraaf 13 

van dit advies). 

 

 

17. Artikel 5 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kent verregaande 

bevoegdheden toe aan de marktbeheerder.  Aldus bepaalt hij unilateraal de contractuele 

voorwaarden tussen hem en de marktdeelnemers (artikel 5, 3°, van het betrokken ontwerp) ; 

hij kan hen niet nader bepaalde disciplinaire sancties opleggen (artikel 5, 4°, van het 
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betrokken ontwerp).  Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bevat nagenoeg geen 

enkele beperking op deze bevoegdheid.  De enige beperkingen zijn te vinden in het 

marktreglement bedoeld in artikel 8 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs (dat 

aan de goedkeuring van de minister onderworpen is), de precisering welke de disciplinaire 

sancties zijn in artikel 16, § 2, 2°, van hetzelfde ontwerp en de hoor- en 

motiveringsverplichting vervat in artikel 16, § 3, van hetzelfde ontwerp.  Het toezicht dat de 

CREG op basis van haar algemene controlebevoegdheid op de toepassing van de wetten en 

reglementen haar toegekend door artikel 23, § 2, eerste lid, van de elektriciteitswet, is dan 

ook beperkt en is enkel een controle ex post.  Nochtans krijgt de marktbeheerder hier zeer 

verreikende bevoegdheden toegewezen : zo kan hij bijvoorbeeld een marktdeelnemer uit de 

markt die hij beheert, uitsluiten om elke reden die hij in de contractuele voorwaarden 

ingeschreven heeft.  Het feit dat artikel 16, § 3, tweede lid, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs hem een motiveringsverplichting oplegt, biedt hier geen soelaas : de 

motivering zal voldoende zijn indien hij zich beroept op de contractuele bepaling die hij 

toepast en die hijzelf unilateraal heeft bepaald. 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitssector kent aldus aan een privé-onderneming 

bevoegdheden toe inzake marktorganisatie.  Zo krijgt een privé-onderneming het recht te 

bepalen welke marktspelers al dan niet toegang krijgen tot de markt die zij beheert.  Op het 

eerste gezicht lijkt dit misschien niet problematisch want onder het gemeenrecht kan 

niemand verplicht worden in een contractuele relatie met een andere te treden ; dit is het 

principe van de vrijheid van handel.  Het probleem is echter dat het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs een wettelijk monopolie toekent aan de marktbeheerder voor alle markten 

die kunnen beheerd worden.  Dit betekent dat bij gebrek aan een alternatieve 

elektriciteitsbeurs de marktspelers enkel de keuze hebben de contractuele voorwaarden van 

de marktbeheerder al dan niet te aanvaarden.  In een markt die weinig liquide is, komt dit 

neer op geen keuze voor marktspelers die elektriciteit dienen aan te kopen.  In combinatie 

met het feit dat het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs een wettelijk monopolie invoert, 

leidt dit tot een situatie die sterk lijkt op deze van het wettelijk monopolie van de 

transmissienetbeheerder.  Algemeen is aanvaard dat een dergelijk wettelijk monopolie alleen 

maar tot een evenwichtig resultaat leidt, indien dit omkaderd wordt door een doorgedreven 

regulering en controle door een overheidsinstantie.  Inzake het transmissienet bepaalt  

artikel 15, § 1, van de elektriciteitswet zelf op limitatieve wijze de gevallen waarin de 

transmissienetbeheerder de toegang tot het transmissienet kan weigeren4 en bepaalt  

                                                 
4 Artikel 20(2) van de elektriciteitsrichtlijn erkent slechts één enkele reden om de toegang tot het 
transmissienet te weigeren, namelijk het gebrek aan capaciteit.  Artikel 15, § 1, tweede lid, van de 
elektriciteitswet zou hieraan moeten worden aangepast, 

13/51 



artikel 6 van het technisch reglement dat de algemene voorwaarden van de contracten die 

de transmissienetbeheerder dient te gebruiken in zijn relatie met de netgebruikers, door de 

CREG moeten worden goedgekeurd.  Uit de beslissingspraktijk van de CREG over de 

algemene voorwaarden van de contracten van de transmissienetbeheerder5 blijkt trouwens 

het gevaar dat de houder van een wettelijk monopolie gemakkelijk overgaat tot het opstellen 

van onevenwichtige contractuele algemene voorwaarden.  Men mag er redelijkerwijze vanuit 

gaan dat de marktbeheerder evenzeer als de transmissienetbeheerder een dergelijke 

attitude kan aannemen.  Er is dan ook geen reden waarom bij het toekennen van een 

wettelijk monopolie aan de marktbeheerder het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de 

macht en de bevoegdheden van de marktbeheerder niet beter omkadert en een efficiënte 

controle op de marktbeheerder organiseert naar het voorbeeld van de regulering van 

toepassing op de transmissienetbeheerder. 

 

Deze vraag stelt zich zelfs uitermate scherp in het licht van artikel 6 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs dat de mogelijkheid voorziet dat een taak van de 

transmissienetbeheerder, namelijk het toewijzen van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen tussen het Belgische transmissienet en buitenlandse transmissienetten, 

aan de marktbeheerder wordt toevertrouwd.  Er is geen reden waarom dit aspect van 

transmissienetbeheer niet zou moeten onderworpen zijn aan eenzelfde regulering en 

controle als de andere aspecten van transmissienetbeheer.  Meer nog, paragraaf 22 van dit 

advies toont aan dat een gelijkaardige regeling om Europeesrechtelijke redenen zelfs 

noodzakelijk is. 

 

 

18. Artikel 5, 5°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs belast de 

marktbeheerder met het uitwerken van systemen om het opsporen van marktmisbruiken te 

vergemakkelijken.  De idee dat het opsporen van marktmisbruiken moet worden 

vergemakkelijkt, is aantrekkelijk.  Het bepaalde van artikel 5, 5°, van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs roept echter vele vragen op. 

 

                                                 

 
5 Zie bijvoorbeeld : beslissing (B)030320-CDC-121 van de CREG van 20 maart 2003 betreffende de 
algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de
netbeheerder aan de netgebruikers ; beslissing (B)030320-CDC-131 van de CREG van 20  
maart 2003 betreffende de algemene voorwaarden van de toegangscontracten aangeboden door de 
netbeheerder aan de netgebruikers ; beslissing (B)041028-CDC-358/2 van de CREG van 28  
oktober 2004 betreffende de algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten aangeboden door 
de netbeheerder aan de netgebruikers.  Hierbij dient te worden onderstreept dat de CREG haar 
beslissingen terzake steeds neemt na de netgebruikers te hebben geraadpleegd om te kunnen 
vaststellen of bepaalde algemene voorwaarden voor hen al dan aanvaardbaar zijn en waarom. 
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Zo is niet precies bepaald wat een marktmisbruik precies inhoudt.  Een referentie aan het 

mededingingsrecht kan hier verhelderend zijn. 

 

Ook is niet precies bepaald welke instantie een eventueel marktmisbruik sanctioneert en wat 

de sanctie ervan is.  Artikel 16, §§ 1 en 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

kent wel de marktbeheerder zelf de bevoegdheid toe alle maatregelen te nemen die hij 

noodzakelijk acht voor onder andere de goede werking van de markt en staat hem onder 

andere toe de hoedanigheid van marktdeelnemer in te trekken ; hij kan ook “de overheden” 

in kennis stellen van de onregelmatigheden waarvan hij kennis heeft.  Het is niet duidelijk of 

een marktmisbruik neerkomt op het in het gevaar brengen van de goede werking van de 

markt of op de zogenaamde onregelmatigheden.  Indien dat het geval zou zijn, laat artikel 16 

van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de marktbeheerder evenwel de vrije keuze 

tussen al deze maatregelen.  De vraag is zeer of een dergelijke volledig vrije keuze die een 

enorme impact heeft op de werking van de hele elektriciteitsmarkt, moet toekomen aan de 

marktbeheerder.  Deze vraag klemt des te meer daar de onafhankelijkheid van de 

marktbeheerder onvolkomen gegarandeerd wordt (zie paragrafen 6 tot 12 van deze studie) 

zodat het niet uit te sluiten valt dat de marktbeheerder minder streng zal optreden tegen 

marktdeelnemers die aandeelhouder van de marktbeheerder zijn dan tegen 

marktdeelnemers die dat niet zijn.  Meer nog, het toekennen van dergelijke taak aan de 

marktbeheerder strijdt met artikel 23(1) van de elektriciteitsrichtlijn welke stelt dat de 

verantwoordelijkheid voor het garanderen van daadwerkelijke mededinging en doeltreffende 

marktwerking moet toekomen aan een of meerdere regelgevende instanties waarbij deze 

laatste geheel onafhankelijk van de belangen van de elektriciteitssector moeten zijn.  Een 

marktbeheerder waarvan producenten, leveranciers en tussenpersonen aandeelhouder 

kunnen zijn (zie artikel 4, § 1, eerste lid, 5°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs) beantwoordt ontegensprekelijk niet aan deze definitie van een geheel 

onafhankelijke regelgevende instantie. 

 

 

19. Artikel 5, 6°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs verwijst naar een 

eventuele samenwerking tussen de marktbeheerder en een andere onderneming betreffende 

het aanbieden van een verrekenings- en vereffeningssysteem.  De vraag die zich hier 

opdringt is of deze referentie aan deze andere onderneming impliceert dat niet de 

marktbeheerder de aansprakelijkheid terzake draagt, maar wel deze andere onderneming.  

Anders geformuleerd luidt deze vraag of het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

beoogt dat de marktdeelnemers hun schade dienen te verhalen op deze andere 

onderneming, dan wel op de marktbeheerder. 
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Uit artikel 13 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs blijkt dat, indien de 

marktbeheerder beslist beroep te doen op een andere onderneming voor de financiële 

afwikkeling van de transacties op de markt die hij beheert, deze andere onderneming 

rechtstreeks een contract dient te sluiten met de marktdeelnemers en dat deze onderneming 

en haar klanten tegenover elkaar contractueel aansprakelijk zijn.  In dergelijke hypothese is 

het bepaalde vervat in artikel 5, 6°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

noodzakelijk. 

 

Indien er evenwel geen rechtstreekse contractuele relatie zou gewenst zijn tussen deze 

andere onderneming en de marktdeelnemers, zou artikel 5, 6°, van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs enkel beogen de marktbeheerder toe te staan beroep te doen op een 

onderaannemer voor het aanbieden van het verrekenings- en vereffeningssysteem.  Indien 

zulks de bedoeling zou zijn, is de referentie aan de mogelijkheid van een samenwerking met 

een onderaannemer overbodig.  Er is geen enkele wettelijke bepaling die de marktbeheerder 

verbiedt beroep te doen op onderaannemers.  Bijgevolg moet ook de toelating niet worden 

verleend.  Trouwens het wel degelijk verlenen van de toelating om met een onderaannemer 

te werken voor alleen het aanbieden van een verrekenings- en vereffeningssysteem, zou 

dan a contrario impliceren dat het beroep doen op onderaannemers voor andere diensten 

(impliciet) verboden is aan de marktbeheerder.  

 

 

Artikel 6 

 

20. Artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat de 

netbeheerder de dagcapaciteit voor de uitwisselingen met de buitenlandse netten ter 

beschikking stelt aan de marktbeheerder. 

 

De formulering van artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs lijkt te 

impliceren dat alle dagcapaciteit ter beschikking wordt gesteld van de marktbeheerder.  Het 

artikel spreekt immers van “de” dagcapaciteit, zonder te voorzien in uitzonderingssituaties. 

 

Het toekennen van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen van het Belgische 

transmissienet met de transmissienetten van de buurlanden via de elektriciteitsbeurs is sterk 

aanbevelenswaardig.  Deze manier van toewijzen, die het Nederlandse model volgt, zorgt 
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immers voor lagere transactiekosten op de beurs en kan ertoe leiden dat het volume en de 

liquiditeit op de beurs op termijn toeneemt6. 

 

 

21. Hoe wenselijk het toewijzen van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen via de 

elektriciteitsbeurs ook is, toch roept de manier waarop artikel 6 van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs dit organiseert, de vraag op wie – de transmissienetbeheerder of de 

marktbeheerder – verantwoordelijk is voor het toekennen van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen. 

 

Zo stelt artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs dat de 

transmissienetbeheerder deze dagcapaciteit ter beschikking stelt aan de marktbeheerder en 

dat de marktbeheerder deze capaciteit “toewijst”.  Het toewijzen van de dagcapaciteit zal dus 

toekomen aan de marktbeheerder en niet meer aan de transmissienetbeheerder.  De 

marktbeheerder zal dus de methodes voor het toewijzen van deze capaciteit en bijgevolg 

ook de methode van congestiebeheer bepalen en toepassen.  Dit zijn echter 

ontegensprekelijk taken die toekomen aan een transmissienetbeheerder, zoals blijkt uit de 

artikelen 180 en 183 van het technisch reglement.  Onder Belgisch recht stelt zich het 

probleem dat artikel 8 van de elektriciteitswet een wettelijk monopolie inzake 

transmissienetbeheer instelt en in zijn derde lid, 3°, stelt dat de unieke 

transmissienetbeheerder het gebruik van de koppellijnen bepaalt.  De delegatie van 

bevoegdheid die artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet aan de Koning toekent om 

de oprichting, toegang en werking van een elektriciteitsbeurs te reguleren is geen 

rechtsbasis om artikel 8 van de elektriciteitswet te wijzigen.  Indien het de bedoeling is om de 

toewijzing van de dagcapaciteit onder de verantwoordelijkheid van de marktbeheerder te 

plaatsen, is een wijziging van artikel 8 van de elektriciteitswet vereist.  Er dient wel te worden 

op gewezen dat een dergelijke wijziging een fundamentele breuk betekent met de 

benadering van het transmissienetbeheer sinds 1999 waar de wetgever steeds duidelijk voor 

een wettelijk monopolie gekozen heeft.  Ook dient te worden benadrukt dat in een 

geografisch klein land als België het transmissienet een natuurlijk monopolie is en de 

optimale beleidskeuze erin bestaat dit natuurlijk monopolie te erkennen in de vorm van een 

wettelijk monopolie onderworpen aan een doorgedreven regulering.  Het opsplitsen van een 

natuurlijk monopolie in een duopolie is niet optimaal en leidt tot onnodige complexiteit op het 

vlak van de regulering wat op zijn beurt de concurrentie hindert. 

 

                                                 
6 Zie paragraaf 122 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
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Indien men toch eraan zou vasthouden de verantwoordelijkheid voor het toekennen van 

dagcapaciteit op de koppelverbindingen aan de marktbeheerder toe te kennen, zal niet 

alleen artikel 8 van de elektriciteitswet behoeven te worden gewijzigd, maar ook het 

technisch reglement om het toewijzen van dagcapaciteit op de koppelverbindingen, inclusief 

het congestiebeheer terzake, toe te kennen aan de marktbeheerder en te onttrekken aan de 

algemene bevoegdheid van de transmissienetbeheerder inzake het toewijzen van de 

capaciteit op de koppelverbindingen en het congestiebeheer.  Aangezien het technisch 

reglement een koninklijk besluit is, zou dit via het voorliggende ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs kunnen gebeuren.  Over de betrokken bepalingen in het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs zal evenwel, overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de 

elektriciteitswet, overleg moeten worden gepleegd met de transmissienetbeheerder.  

Bijkomend stelt zich hier de vraag of ook niet artikel 11, eerste lid, van de elektriciteitswet 

moet worden gewijzigd bij een verdeling van de taken van transmissienetbeheer tussen de 

transmissienetbeheerder en de marktbeheerder ; meer bepaald lijkt het noodzakelijk ook een 

overleg met de marktbeheerder te voorzien voor de domeinen die in het technisch reglement 

geregeld moeten worden betreffende zijn verantwoordelijkheden.  Indien alleen een overleg 

met de transmissienetbeheerder zou worden voorzien, wordt immers de marktbeheerder 

gediscrimineerd. 

 

 

22. Artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs voorziet een andere 

procedure voor de toewijzing van dagcapaciteit op de koppelverbindingen dan de  

artikelen 180 en 183 van het technisch reglement.   

 

Zo stelt artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs dat de netbeheerder 

onder andere na goedkeuring door de CREG de dagcapaciteit op de koppelverbindingen ter 

beschikking stelt van de marktbeheerder die de transparante, niet-discriminatoire en 

impliciete toewijzing van deze dagcapaciteit garandeert.  In een strikte lezing van artikel 6 

van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs is van enige goedkeuring van de methode 

van toewijzing en van het daarbij horende congestiebeheer door de CREG, zoals de 

artikelen 180 en 183 van het technisch reglement voorzien, in artikel 6 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs geen sprake.  Indien artikel 6 van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs, zoals zijn bewoordingen doen uitschijnen (zie paragraaf 21 van dit 

advies), de verantwoordelijkheid voor het toekennen van de dagcapaciteit bij de 

marktbeheerder, met uitsluiting van de transmissienetbeheerder, zou leggen, dan zou dit 

betekenen dat de methode voor het toewijzen van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen en het daarbij horende congestiebeheer niet langer meer aan de 
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goedkeuringsbevoegdheid van de CREG onderworpen zijn.  Er rest dan alleen maar de 

algemene controlebevoegdheid ex post aan de CREG toegekend door artikel 23, § 2, eerste 

lid, van de elektriciteitswet en die de CREG kan hard maken op basis van haar bevoegdheid 

om administratieve geldboeten overeenkomstig artikel 31 van de elektriciteitswet op te 

leggen, dit laatste weliswaar enkel op voorwaarde dat de martkbeheerder in België gevestigd 

is. 

 

Er is geen reden gekend waarom de toewijzing van dagcapaciteit op de koppelverbindingen 

niet en de jaar- en maandcapaciteit wel aan de goedkeuring van de CREG zou onderworpen 

worden.  Bovendien is het zeer de vraag of dergelijke minder effectieve controlebevoegdheid 

door een regelgevende instantie beantwoordt aan artikel 23(1)(a) en (4) van de 

elektriciteitsrichtlijn.  Dat artikel bepaalt dat ten minste één regelgevende instantie 

verantwoordelijk is ten aanzien van de voorschriften inzake onder andere de toewijzing van 

koppelingscapaciteit en dat de bevoegde regelgevende instantie kan vragen deze te wijzigen 

om ervoor te zorgen dat zij evenredig zijn en op niet-discriminerende wijze worden 

toegepast.  Dezelfde vraag stelt zich ten aanzien van artikel 9 van de verordening (EG)  

Nr. 1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende de 

voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit 

(hierna : de verordening betreffende de grensoverschrijdende handel).  Dit artikel draagt de 

regelgevende instanties op ervoor te zorgen dat de bepalingen in deze verordening worden 

in acht genomen.  Artikel 6 van deze verordening bevat aldus bepalingen betreffende het 

congestiebeheer op de koppelverbindingen, welke per definitie ook de toewijzing van de 

capaciteit op de koppelverbindingen inhouden. 

 

Het valt niet uit te sluiten dat de goedkeuring bedoeld in artikel 6 van het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs ook bedoeld is te slaan op de methode van toewijzing van de 

dagcapaciteit die de marktbeheerder zich voorneemt toe te passen.  De zinsconstructie van 

artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kan deze interpretatie ook 

toelaten.  Deze interpretatie is conform aan de elektriciteitsrichtlijn en aan de verordening 

betreffende de grensoverschrijdende handel en zal daarom door de CREG gevolgd worden 

tenzij de bepaling van artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs verduidelijkt 

wordt dat de goedkeuring van de CREG niet mag slaan op de methode van toewijzing van 

de dagcapaciteit op de koppelverbindingen die de marktbeheerder zich voorneemt toe te 

passen.  Een dergelijke wijziging van artikel 6 van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs gaat dan echter manifest in tegen de elektriciteitsrichtlijn en de verordening 

betreffende de grensoverschrijdende handel. 
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23. Door het overhevelen van de bevoegdheid tot toewijzing van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen van de transmissienetbeheerder naar de marktbeheerder, hevelt  

artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, ook de opbrengsten uit deze 

toewijzing over naar de marktbeheerder. 

 

Artikel 6(6) van de verordening betreffende de grensoverschrijdende handel bepaalt dat de 

aanwending van de opbrengsten uit de toewijzing van koppelingscapaciteit voor een of meer 

van de volgende doeleinden moeten worden gebruikt : (a) het garanderen dat de 

toegewezen capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is ; (b) investeringen in het net die de 

koppelingscapaciteit handhaven of vergroten ; en (c) als inkomsten waarmee de 

regelgevende instanties rekening houden bij de goedkeuring van de methode voor de 

berekening van de nettarieven en/of bij de toetsing of de tarieven gewijzigd moeten worden.  

Enige andere besteding van deze opbrengsten is verboden.  De drie toegelaten 

bestedingswijzen van de opbrengsten uit de toewijzing van koppelingscapaciteit hebben 

duidelijk betrekking op beslissingen die alleen de transmissienetbeheerder – en dus niet de 

marktbeheerder - kan nemen.  De marktbeheerder kan immers niet zelf garanderen dat de 

toegewezen capaciteit daadwerkelijk (of fysisch) beschikbaar is ; dat kan alleen de 

transmissienetbeheerder ; de marktbeheerder kan alleen garanderen dat, indien de 

toegewezen capaciteit niet beschikbaar is, hij dit financieel zal vergoeden voorzover de 

contracten die hij dient te sluiten met de marktdeelnemers en die hij overeenkomstig  

artikel 5, 3°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs unilateraal bepaalt, hem 

daartoe al zouden verplichten (wat niet noodzakelijk het geval is, zeker niet bij unilateraal 

bepaalde contracten die niet aan enige controle vanwege de regulator onderworpen zijn).  

Het is evenzeer duidelijk dat de marktbeheerder geen bevoegdheid heeft inzake de 

investeringen in het transmissienet ; dit is, overeenkomstig de artikelen 8 en 13 van de 

elektriciteitswet, een bevoegdheid die toekomt aan alleen de transmissienetbeheerder.  Ook 

is het even evident dat de opbrengsten die de marktbeheerder genereert uit de toewijzing 

van dagcapaciteit niet kunnen geïntegreerd worden in de transmissienettarieven, dit enkel en 

alleen omdat de transmissienetbeheerder en de marktbeheerder onderscheiden 

vennootschappen zijn.  Het hoeft geen verder betoog dat artikel 6 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs de naleving van artikel 6(6) van de verordening betreffende 

de grensoverschrijdende handel onmogelijk maakt en om die reden hiermee in strijd is. 

 

Artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs is ook in strijd met  

artikel 12quinquies, 7°, van de elektriciteitswet.  Dit artikel bepaalt dat een koninklijk besluit 

de regels met betrekking tot de bestemming van de inkomsten uit de toekenning van de 
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capaciteiten van internationale koppellijnen zal bepalen met het oog op hun optimale 

ontwikkeling en de veiligheid van het transmissienet.  Artikel 12quinquies, 7°, van de 

elektriciteitswet is van toepassing op alle capaciteiten gelet op het gebruik van de woorden 

“de capaciteiten”, dus ook op de dagcapaciteit.  Het valt niet in te zien hoe het toekennen 

van de opbrengsten uit de toewijzing van de dagcapaciteit aan de marktbeheerder rijmt met 

het bepalen van de bestemming van deze opbrengsten om de optimale ontwikkeling en 

veiligheid van het transmissienet te bevorderen wanneer de marktbeheerder inzake de 

ontwikkeling en veiligheid van het transmissienet geen enkele bevoegdheid heeft.   

Artikel 12quinquies, 7°, van de elektriciteitswet is momenteel weliswaar nog niet in werking 

getreden zodat op dit moment het geschetste probleem zich niet stelt.  Men mag er echter 

vanuit gaan dat binnen afzienbare tijd dit artikel in werking zal treden en het probleem zich 

dus ten volle zal stellen. 

 

 Aan het hier gestelde probleem kan evenwel verholpen worden indien het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat alle opbrengsten die voortvloeien uit het 

verhandelen van de door de transmissienetbeheerders ter beschikking gestelde 

dagcapaciteit, integraal aan de betrokken transmissienetbeheerders moeten worden 

overgemaakt. 

 

 

24. Artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs stelt niet alleen een aantal 

juridische problemen, maar kan ook perverse effecten genereren.  Zo kan het de 

transmissienetbeheerder aanzetten een dochteronderneming op te richten die de taak van 

marktbeheerder op zich zal nemen.  Op zich is dit wel een goede zaak, maar deze 

vennootschapsrechtelijke verhouding, in combinatie met artikel 6 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs, houdt het risico in dat de transmissienetbeheerder de 

verdeling van de totale beschikbare capaciteit op de koppelverbindingen tussen jaar-, 

maand- en dagcapaciteit zo zal verdelen dat hij de hoeveelheid dagcapaciteit zal opdrijven 

om zo veel capaciteit op de koppelverbindingen als hij kan te onttrekken aan de restrictieve 

regulering van de verordening betreffende de grensoverschrijdende handel. 

 

De taak van de transmissienetbeheerder moet er echter in bestaan dat hij de totaal 

beschikbare capaciteit in jaar-, maand- en dagcapaciteit verdeelt op een wijze die het best 

beantwoordt aan de marktvraag, dit is op een wijze die het best beantwoordt aan de 

behoeften van de marktspelers.  Met het toekennen van de toewijzing van de dagcapaciteit 

aan de marktbeheerder wordt de transmissienetbeheerder echter aangezet meer 

dagcapaciteit aan te bieden dan hij zou gedaan hebben indien de opbrengsten uit de 
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dagcapaciteit, zoals de jaar- en maandcapaciteit, ook onder het normale regime van artikel 

6(6) van de verordening betreffende de grensoverschrijdende handel zouden vallen.  Goede 

regulering dient dergelijke perverse effecten tegen te gaan en dient uiteraard conform te zijn 

aan de hogere wetgeving, in casu het Europees recht. 

 

Dit probleem kan ook opgevangen worden door duidelijk te bepalen dat alle opbrengsten die 

voortvloeien uit het verhandelen van de door de transmissienetbeheerders ter beschikking 

gestelde dagcapaciteit, integraal aan de betrokken transmissienetnetbeheerders moeten 

worden overgemaakt. 

 

 

25. Het probleem is dat de transmissienetbeheerder nog een andere reden kan hebben 

om de hoeveel dagcapaciteit op de koppelverbindingen kunstmatig op te drijven wanneer de 

marktbeheerder zijn dochteronderneming is. De transmissienetbeheerder zal immers in dit 

geval de rendabiliteit van de marktbeheerder nastreven.  Het grootste rendabiliteitsgevaar 

waaraan de markbeheerder het hoofd zal moeten bieden, is het gevaar op een te lage 

liquiditeit op de elektriciteitsbeurs.  Door het kunstmatig opdrijven van de dagcapaciteit zal de 

transmissienetbeheerder de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs verhogen en zo de 

rendabiliteit van de marktbeheerder bevorderen. 

 

Hoewel de elektriciteitsmarkt gebaat is bij een goed werkende elektriciteitsbeurs wat een 

voldoende rendabele marktbeheerder veronderstelt, mag dit niet ten koste gaan van de jaar- 

en maandcapaciteit op de koppelverbindingen.  Uit het gebruik van de koppelverbindingen 

blijkt immers ontegensprekelijk dat er zich vooral congesties voordoen in termen van 

maandcapaciteit (jaarcapaciteit wordt momenteel niet aangeboden) en veel minder in termen 

van dagcapaciteit ; alles wijst er ook op dat er een zeer sterke vraag heerst naar 

jaarcapaciteit welke helaas momenteel niet wordt aangeboden. 

 

 

26. De problemen die voortvloeien uit de mogelijke vennootschapsrechtelijke relatie 

tussen de transmissienetbeheerder en de marktbeheerder kunnen worden opgelost door in 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs te bepalen dat alle opbrengsten die 

voortvloeien uit het verhandelen van de door de transmissienetbeheerders ter beschikking 

gestelde dagcapaciteit, integraal aan de betrokken transmissienetnetbeheerders moeten 

worden overgemaakt en dat de verantwoordelijkheid voor het toewijzen van de dagcapaciteit 

op de koppelverbindingen toekomt aan de transmissienetbeheerder en niet aan de 

marktbeheerder.  Dit betekent dat de marktbeheerder geen taak van transmissienetbeheer 
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krijgt toegewezen, maar dat alle taken inzake transmissienetbeheer blijven toekomen aan 

alleen de unieke transmissienetbeheerder. 

 

Deze aanpak lost niet alleen de mogelijke perverse effecten van een 

vennootschapsrechtelijke band tussen de transmissienetbeheerder en de marktbeheerder 

op.  Ze biedt ook vele voordelen.  Vooreerst vervallen alle juridische problemen in verband 

met artikel 23(1)(a) en (4) van de elektriciteitsrichtlijn, de artikelen 6(6) en 9 van de 

verordening betreffende de grensoverschrijdende handel en de  

artikelen 8, 11, 12quinquies, 7°, en 13 van de elektriciteitswet.  Ten tweede behoudt men het 

veel eenvoudiger systeem van één enkele transmissienetbeheerder wat om redenen van 

goede (en dus eenvoudige) regulering verkieslijk is.  Ten derde worden heel veel bepalingen 

in de het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs overbodig wat ook de regulering zal 

eenvoudiger maken en worden nagenoeg alle lacunes of gevaren vervat in het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs vermeden. 

 

Dit derde effect volgt uit artikel 9bis van de elektriciteitswet.  Dit artikel stelt dat elke 

dochteronderneming die in opdracht van de transmissienetbeheerder het beheer van het 

transmissienetbeheer (bedoeld in artikel 8 van de elektriciteitswet waaronder ook het 

bepalen van het gebruik van de koppellijnen valt) geheel of ten dele waarneemt, dezelfde 

rechten en verplichtingen heeft als transmissienetbeheerder heeft krachtens de 

elektriciteitswet.  Artikel 9bis van de elektriciteitswet eist wel dat de transmissienetbeheerder, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, op twee effecten na, het bezit moet hebben van het volledige 

kapitaal van en de stemrechten verbonden aan de effecten uitgegeven door een dergelijke 

dochteronderneming.  Hierbij moet worden opgemerkt dat overeenkomstig artikel 2, 20°bis, 

van de elektriciteitswet een het begrip ‘dochteronderneming’ hier betekent elke 

handelsvennootschap waarin de transmissienetbeheerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, 

ten minste 10 % bezit van het kapitaal of van de stemrechten verbonden aan de effecten 

uitgegeven door deze handelsvennootschap. 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs dient met het bepaalde in de  

artikelen 2, 20°bis, en 9bis van de elektriciteitswet rekening te houden.  Meer bepaald dient 

het rekening te houden met de mogelijkheid dat de transmissienetbeheerder 10 % of meer 

van het kapitaal van of van de stemrechten in de marktbeheerder zou verwerven.  Voor het 

geval dit zich in de werkelijkheid zou voordoen, dient het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs te bepalen dat slechts twee effecten in handen kunnen zijn van een derde.  

Indien dit niet aanvaardbaar zou zijn, dient artikel 9bis van de elektriciteitswet niet van 

toepassing te worden verklaard op de marktbeheerder.  Dit laatste kan echter niet bij 
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koninklijk besluit, maar vergt een formeel wetgevend initiatief.  De delegatie verstrekt aan de 

Koning in artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet reikt immers niet zo ver dat Hij het 

toepassingsgebied van artikel 9bis van de elektriciteitswet zou mogen inperken.  Er zijn 

slechts twee manieren om niet onder artikel 9bis van de elektriciteitswet te vallen.  De eerste 

is te verbieden dat de transmissienetbeheerder aandeelhouder zou zijn van de 

marktbeheerder – wat echter een niet te verkiezen oplossing is daar een nauwe 

samenwerking tussen de transmissienetbeheerder en de marktbeheerder precies wenselijk 

is, zeker wanneer de toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen op de 

elektriciteitsbeurs zou gebeuren7.  De tweede oplossing is de verantwoordelijkheid van de 

toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen leggen bij de marktbeheerder 

waardoor deze ook transmissienetbeheerder wordt ; dit schept dan weer heel wat andere 

problemen en vergt bovendien ook een wijziging aan de elektriciteitswet zelf (zie  

paragrafen 21 en 23 van dit advies). 

 

 

27. Artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitswet onderwerpt de 

terbeschikkingstelling van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen aan de voorwaarde dat 

de transmissienetbeheerder overleg heeft gepleegd met de transmissienetbeheerders met 

wier transmissienetten hij deze koppelverbindingen heeft.  Hierop is niets tegen.  Alleen gaat 

artikel 6 van het ontwerp betreffende de elektriciteitswet voorbij aan artikel 23(1)(a) van de 

elektriciteitsrichtlijn dat ook de CREG, die overeenkomstig artikel 6 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitswet haar goedkeuring over deze terbeschikkingstelling dient te 

verlenen, overleg dient te plegen met de regelgevende instantie(s) van de lidstaten waarmee 

een koppelverbinding bestaat.  Het is raadzaam deze vereiste in Belgisch recht om te zetten.  

In ieder geval is de CREG, zelfs bij het ontbreken van een (correcte) omzetting van deze 

bepaling, als deelemanatie van de lidstaat België gebonden door deze bepaling van de 

elektriciteitsrichtlijn en zal zij er spontaan gevolg aan geven. 

 

 

Artikel 7 

 

28. Artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs stelt dat de 

marktbeheerder, zijn organen noch zijn personeel enige vertrouwelijke of commercieel 

gevoelige informatie mogen verspreiden, behoudens in de zeven limitatief opgesomde 

gevallen in artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs. 

                                                 
7 Zie paragrafen 129 tot 132 van de studie over de elektriciteitsbeurs. 
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Artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs houdt derhalve in dat de 

leden van de raad van bestuur geen vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie 

mogen doorgeven aan de aandeelhouders van de marktbeheerder.  Wanneer men deze 

bepaling combineert met artikel 4, § 1, eerste lid, 7°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs, geeft dit op het eerste gezicht een veilig gevoel.  Artikel 4, § 1,  

eerste lid, 7°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs geeft immers de indruk dat 

het beoogt de raad van bestuur exclusief uit onafhankelijke bestuurders samen te stellen.  

Paragraaf 10 van dit advies toont aan dat artikel 4, § 1, eerste lid, 7°, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs in dit (vermoede) opzet niet slaagt.  Zo verbiedt  

artikel 4, § 1, eerste lid, 7°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de bestuurders 

van de marktbeheerder weliswaar twaalf maanden vóór de aanvang van hun 

bestuursmandaat en tijdens de uitoefening van dit mandaat bij de marktbeheerder enige 

functie of activiteit uit te oefenen voor een producent, leverancier of tussenpersoon.  Het 

ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs regelt echter nergens de relatie tussen de 

bestuurders en de aandeelhouders, noch tussen de vennootschap die de marktbeheerder is 

en haar aandeelhouders.  De vraag is of de aandeelhouders van de marktbeheerder, ook al 

zetelen ze niet in de raad van bestuur van de marktbeheerder, op basis van het 

vennootschapsrecht of de statuten van de marktbeheerder, geen recht hebben op alle 

informatie, inclusief de vertrouwelijke en commerciële informatie die de marktbeheerder 

verkrijgt bij het ontwikkelen van zijn activiteiten.  Het ontbreken van een expliciete regeling 

inzake de behandeling van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie ten aanzien 

van de aandeelhouders van de marktbeheerder is een ernstige lacune in het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs dat opvulling behoeft met een bepaling die elke 

verspreiding van vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie naar de 

aandeelhouders van marktbeheerder volledig verbiedt.  Zonder een dergelijk expliciet verbod 

wordt het vertrouwen in de marktbeheerder geschaad wat nefast is voor de voor de 

slaagkansen van de elektriciteitsbeurs. 

 

 

29. Artikel 7, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs regelt de relaties 

tussen de marktbeheerder en eventuele medecontractant(en).  Vermoedelijk beoogt  

artikel 7, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de marktbeheerder te 

verplichten aan zijn medecontractanten contractueel te verbieden om de vertrouwelijke en 

commercieel gevoelige informatie die deze in de uitvoering van hun contract met de 

marktbeheerder verkrijgen, verder te verspreiden dan in de uitzonderingsgevallen limitatief 

opgesomd in artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs. 
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De tekst van artikel 7, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs houdt echter 

iets anders in.  Deze tekst stelt dat de medecontracten van de marktbeheerder niet 

gehouden zijn aan vertrouwelijkheidsvereiste, inclusief de uitzonderingen erop, vervat in 

artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs indien hun contract met de 

marktbeheerder hen een verplichting van vertrouwelijkheid oplegt die elke verspreiding van 

informatie bedoeld in artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

verbiedt.  Artikel 7, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs stelt derhalve dat 

het contract tussen de marktbeheerder en zijn medecontractanten mag bepalen dat de 

medecontracten zelfs in de uitzonderingsgevallen bedoeld in artikel 7, § 1, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs geen vertrouwelijke informatie mogen verschaffen aan 

derden.  Concreet mogen zij dus geen vertrouwelijke informatie verstrekken wanneer zij in 

rechte moeten getuigen, moeten zij weigeren vertrouwelijke informatie te verstrekken aan de 

CBFA of de CREG, mogen zij geen vertrouwelijke informatie betreffende onregelmatigheden 

meedelen aan de overheden, mogen zij vertrouwelijke informatie in geaggregeerde 

onidentificeerbare vorm (waardoor deze informatie automatisch niet meer vertrouwelijk is) 

niet verstrekken en mogen zij zelfs publiek toegankelijke informatie (die hierdoor niet meer 

vertrouwelijk is) niet verstrekken.  Vooral de laatste drie voorbeelden tonen ex absurdo aan 

dat artikel 7, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs verkeerdelijk geredigeerd 

werd.  Het is dan ook duidelijk dat artikel 7, § 2, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs een meer accurate redactie behoeft.  Aldus dient dit artikel enkel de 

marktbeheerder de verplichting op te leggen het bepaalde in artikel 7, § 1, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs over te nemen in zijn contracten met zijn 

medecontractanten zodat deze aan identiek dezelfde vertrouwelijkheidsverplichting, inclusief 

de uitzonderingsgevallen, onderworpen zijn als de marktbeheerder zelf. 

 

 

30. Hoewel de uitzonderingen ook gegarandeerd steeds van toepassing moeten zijn op 

zowel de marktbeheerder als zijn medecontractanten, is het evenzeer noodzaak dat de 

vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie die de marktdeelnemers dienen uit te 

wisselen met de marktbeheerder (of zijn medecontractanten) zo veel als mogelijk beschermd 

wordt.  Daartoe dient de marktbeheerder immers een onafhankelijke partij te zijn, die zich 

niet actief op de markt begeeft, maar louter een markt organiseert waarop hij de 

mededinging laat spelen.  De marktwerking kan immers ernstig beïnvloed worden indien één 

van de marktspelers over strategische informatie beschikt die de andere marktspelers niet 

hebben, en deze kan uitspelen tegen zijn concurrenten. 
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Omwille van deze reden is net noodzakelijk om de vertrouwelijke en commercieel gevoelige 

informatie van de marktdeelnemers nog meer te beschermen indien de marktbeheerder 

overeenkomsten sluit met derden. 

 

Het risico op marktbeïnvloeding, indien de marktbeheerder een contract zou sluiten met een 

marktdeelnemer of een hiermee verbonden onderneming, mag niet onderschat worden.  

Ofschoon de medecontractanten de vertrouwelijkheid van de informatie niet mogen 

verspreiden, is het toetsen van het naleven van deze vertrouwelijkheidsvoorwaarde geen 

sinecure, en het bewijs ervan is erg moeilijk.  Aldus is de verplichting die artikel 7, § 2, 

tweede lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, op de schouders legt van de 

marktbeheerder, namelijk erover te waken dat de bestemmeling de vertrouwelijke informatie 

alleen gebruikt met het oog op de uitvoering van zijn opdracht, een onmogelijke opgave en 

biedt zij dus geen oplossing aan het probleem.  De beste manier om dit probleem op te 

lossen is de oorzaak ervan weg te nemen.  De oorzaak bestaat erin dat een 

medecontractant van de marktbeheerder een marktspeler op de elektriciteitsmarkt kan zijn. 

De enige afdoende aanpak bestaat er dan ook in om artikel 7, §2, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs te vervolledigen met een bepaling die stelt dat het de 

marktbeheerder niet is toegestaan om overeenkomsten te sluiten met producenten, 

leveranciers of tussenpersonen, of hiermee verbonden ondernemingen, tenzij de uitbestede 

diensten de medecontractant geen toegang verlenen tot vertrouwelijke of commercieel 

gevoelige informatie van de deelnemers.  Artikel 40, 4°, van het koninklijk besluit van 4 april 

2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas 

(hierna : de gedragscode) kan hier ook inspirerend werken. 

 

 

Artikel 8 

 

31. Artikel 2, 10°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs geeft geen algemene 

definitie van het begrip “marktreglement”, maar beperkt zich tot het verwijzen naar artikel 8 

van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs.  Artikel 8, § 1, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs geeft evenmin een algemene definitie van de inhoud van 

het marktreglement.  Dit laatste geeft enkel een niet-limitatieve opsomming van een aantal 

regels die het marktreglement moet bevatten.  De opgesomde regels betreffen verplichtingen 

in hoofde van de marktdeelnemers ; enige verplichting in hoofde van de marktbeheerder, 

behoudens de toelating van marktdeelnemers (waarbij de vraag moet worden gesteld of 

deze verplichting niet nadelig is voor de marktbeheerder die normaliter gebaat is bij het 

grootst mogelijke aantal marktdeelnemers) wordt niet gegeven.  Hierdoor wordt ten onrechte 

27/51 



de indruk gegeven dat het marktreglement geen (echte) verplichtingen in hoofde van de 

marktbeheerder zou inhouden.  Het is wenselijk in de weliswaar niet-limitatieve lijst ook 

voorbeelden van verplichtingen in hoofde van de marktbeheerder op te nemen welke in het 

marktreglement moeten worden geregeld. 

 

 

32. Artikel 8, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs schrijft voor dat het 

door de marktbeheerder opgestelde marktreglement wordt goedgekeurd door de minister, na 

gezamenlijk advies van de CREG en de CBFA. 

 

De vraag stelt zich echter in hoeverre de CREG en de CBFA wettelijk in staat zijn om een 

gezamenlijk advies te verstrekken.  De CREG en de CBFA zijn immers onafhankelijke 

overheidsorganen, die slechts kunnen optreden voor zover hun bevoegdheden hen dit 

toelaat en die hun eigen besluitvormingsregels kennen.  De CREG en de CBFA beschikken 

immers niet over meer bevoegdheden dan diegene die de wet hen uitdrukkelijk toekent. 

 

In dit verband geeft noch artikel 18, noch artikel 23 van de elektriciteitswet de CREG de 

mogelijkheid om op formele wijze samen te werken met de CBFA met het oog op het 

opstellen van een gezamenlijk advies. 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bedoelt wellicht dat de CREG en de CBFA, elk 

vanuit hun eigen bevoegdheid en vakkennis, het voorgestelde marktreglement onderzoeken 

en gelijktijdig hun advies indienen bij de minister. 

 

Om deze reden is het dan ook noodzakelijk dat het woord “gezamenlijk” in artikel 8, § 2, van 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs vervangen wordt door het woord “gelijktijdig”. 

 

 

33. Artikel 8, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kent aan de minister 

een termijn toe van 60 dagen om het voorstel van marktreglement goed te keuren of af te 

wijzen.  De CREG en de CBFA ondersteunen hierbij de minister door het verstrekken van 

een advies en  beschikken hierbij over een termijn van 40 dagen vanaf de datum van 

ontvangst van het verzoek van de minister. 

 

De termijn van 60 dagen waarover de minister beschikt, vangt aan bij ontvangst van het 

ontwerp van marktreglement.  In deze termijn zit echter eveneens de tijd voor het versturen 
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van het document naar de CREG en de CBFA, en de 40 dagen voor het verstrekken van een 

advies door deze laatstgenoemden. 

 

Om de minister zoveel mogelijk tijd te geven, lijkt het nuttig dat de marktbeheerder gelijktijdig 

het ontwerp van marktreglement per aangetekend schrijven verstuurt naar de minister, en 

naar de CREG en de CBFA.8   

 

Op deze wijze is gegarandeerd dat de minister beschikt over een zo lang mogelijke termijn 

(idealiter 20 dagen) na ontvangst van de adviezen van de CREG en de CBFA vooraleer hij 

een beslissing dient te nemen over het ontwerp van marktreglement.   

 

De huidige formulering daarentegen kan het tijdsbestek aanzienlijk verkorten dat de minister 

heeft voor het doornemen van de adviezen van de CREG en de CBFA, en biedt hierdoor 

minder gelegenheid tot reflectie en eventuele bijkomende vraagstelling. 

 

 

34. Overeenkomstig artikel 8, §§ 1 en 3, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs stelt de marktbeheerder zowel een marktreglement op als 

marktprocedures.  Overeenkomstig artikel 5, 3°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs bepaalt hij daarenboven ook de voorwaarden van de contractuele relaties 

tussen hem en de marktdeelnemers. 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs geeft geen antwoord op de vraag  wat men 

precies verstaat onder het marktreglement, de marktprocedures en de contractuele 

voorwaarden en wat hun onderlinge verhouding is.  Zo geeft artikel 2 van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs geen definitie van deze begrippen, maar verwijst het voor 

de begrippen “marktreglement” en “marktprocedures” terug naar artikel 8 van hetzelfde 

ontwerp.  Artikel 8, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs vermeldt in dit 

verband wat minstens in het marktreglement dient te worden opgenomen, terwijl artikel 8 van 

hetzelfde ontwerp geen enkele indicatie bevat omtrent de betekenis van het begrip 

“marktprocedures”.  Artikel 9, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs vermeldt 

dat de procedures onder andere de procedures bevatten voor het sluiten van een 

deelnemerscontract, de bijdragen voor toegang tot de markt en de vergoedingen en kosten 

voor de werking van de markt.  Opvallend is dat artikel 8, § 1, van het ontwerp betreffende 
                                                 
8 Het gelijktijdig versturen van documenten naar de minister en de CREG of de CBFA door de 
marktbeheerder zou geen unicum zijn, maar komt al veelvuldig voor in het ontwerp betreffende de 
elektriciteitsbeurs.  Zie bij voorbeeld de artikelen 4, § 1, tweede lid, artikel 8, § 3, of artikel 8, § 7, van 
het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs. 
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de elektriciteitsbeurs ook de algemene regels inzake de toegangsbijdragen en de 

vergoedingen en kosten voor de werking van de markt vermeldt als iets wat zeker in het 

marktreglement moet worden opgenomen.  Het is duidelijk dat het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs hier verheldering behoeft. 

 

In verband met de toegangsbijdragen en de vergoedingen en kosten voor de werking van de 

markt dient te worden opgemerkt dat deze om evidente redenen geen procedure in de echte 

betekenis van het woord uitmaken en dan ook niet thuis horen in de marktprocedures.  Ook 

moet herinnerd worden aan het feit dat het toewijzen van dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen een taak van transmissienetbeheer is, ook al is de marktbeheerder en 

niet de transmissienetbeheerder belast met deze toewijzing (zie de paragraaf 21 van dit 

advies).  Indien de marktbeheerder aldus de dagcapaciteit op de koppelverbindingen 

toewijst, vallen de toegangsbijdragen en de vergoedingen en kosten voor de werking van 

markt bij het toewijzen van deze dagcapaciteit onder de gemene regels inzake de 

transmissienettarieven.  Dit betekent dat artikel 23(2)(a) en (3) van de elektriciteitsrichtlijn 

van toepassing is volgens welke een of meerdere onafhankelijke regelgevende instanties 

alle transmissienettarieven bepalen of voorafgaandelijk goedkeuren of de methode voor het 

bepalen van deze tarieven, en dat deze tariefbeslissingen van de regelgevende instantie(s) 

eventueel kunnen onderworpen worden aan een procedure waarin een andere, zogenaamde 

relevante instantie deze tariefbeslissingen enkel kan goedkeuren of verwerpen (en dus niet 

kan wijzigen).  Dit betekent concreet dat de regels betreffende de toegangsbijdragen en de 

vergoedingen en kosten voor de werking van de markt inzake de toewijzing van de 

dagcapaciteit op de koppelverbindingen niet kunnen figureren in de marktprocedures die aan 

geen enkele goedkeuring van overheidswege onderworpen zijn.  Het betekent ook dat het 

niet volstaat dat deze in het marktreglement worden opgenomen omdat hier een 

goedkeuring door de minister voorzien is, terwijl de elektriciteitsrichtlijn voor deze bijdragen, 

vergoedingen en kosten de goedkeuring van een regelgevende instantie vereisen. 

 

 

35. Het onderscheid tussen het marktreglement, de marktprocedures en de contractuele 

voorwaarden is belangrijk.  Artikel 8, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

vereist de goedkeuring van de minister voor het marktreglement.  De marktprocedures en de 

contractuele voorwaarden daarentegen vereisen geen goedkeuring door de minister.   

Artikel 8, § 3, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs schrijft enkel voor dat de 

marktprocedures ter informatie worden meegedeeld aan de minister, de CREG en de CBFA.  

Inzake de contractuele voorwaarden bestaat er zelfs geen meldingsplicht. 
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De redenen voor deze verschillende procedures (goedkeuring, melding en volledige vrijheid) 

is onduidelijk.  Ze zijn dit des te meer daar het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de 

toegangsbijdragen en de vergoedingen en kosten voor de werking van de markt kwalificeert 

als behorend te vallen onder tegelijk het marktreglement en de marktprocedures.  De 

redenen worden nog meer onduidelijk als men in herinnering brengt dat het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs een wettelijk monopolie inzake het beheer van een 

elektriciteitsbeurs instelt (zie paragraaf 16 van dit advies) en dat bij een wettelijk monopolie 

het in het algemeen belang past te voorzien in een doorgedreven regulering van dit wettelijk 

monopolie.  Daarom dient gepleit voor een doorgedreven regulering van niet alleen het 

marktreglement, maar ook de marktprocedures en de contractuele voorwaarden.  Niet alleen 

het marktreglement, maar ook de procedures en de contracten kunnen potentiële 

marktdeelnemers doen afzien van hun deelname aan de elektriciteitsbeurs wat negatieve 

effecten heeft op de werking van de elektriciteitsmarkt in termen van concurrentie. 

 

Indien het de stellers van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs om een of andere 

reden niet passend zou overkomen om ook de marktprocedures en de contractuele 

voorwaarden aan een goedkeuringsprocedure te onderwerpen, is het wel noodzakelijk dat zij 

voorzien dat niet alleen de marktprocedures, maar ook de contractuele voorwaarden aan de 

minister, samen met de CREG en de CBFA, gemeld worden.  Hierdoor kan de minister 

controleren of bepaalde marktregels niet ten onrechte worden voorgesteld als 

marktprocedures of contractuele voorwaarden.   Daarbij dient de minister dan over de 

bevoegdheid te beschikken om de marktbeheerder te verplichten zijn marktregels te herzien. 

 

36. Daarnaast zou het wenselijk zijn dat het initiatiefrecht om het marktreglement en de 

procedureregels te wijzigen, niet uitsluitend bij de marktbeheerder ligt.  Indien na verloop van 

tijd blijkt dat het wenselijk is om bepaalde toegangsvoorwaarden, werkingsregels of 

algemene voorwaarden aan te passen, en de marktbeheerder neemt hiertoe geen initiatief, 

dan zou het wenselijk zijn dat onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld ter verhindering 

van mogelijke marktmanipulatie) deze aanpassingen toch aan de elektriciteitsbeurs kunnen 

worden opgelegd. 

 

Ook dient een regeling te worden getroffen voor het geval de minister het voorgestelde 

marktreglement weigert goed te keuren.  In het regime zoals artikel 8, § 2, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs het voorziet, komt men in een rechtsvacuüm terecht : in dat 

geval is er gewoonweg geen marktreglement.  Het past goede wetgeving dat zulk een 

situatie voorkomen wordt.  Normaliter wordt dit voorkomen door aan de goedkeurende 

overheid de bevoegdheid toe te kennen zelf voorlopige regels, in casu een voorlopig 
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marktreglement op te stellen dat gedurende een bepaalde periode van toepassing is ; binnen 

deze periode dient de marktbeheerder via een nieuw marktreglement te proberen de 

goedkeuring van de minister te verkrijgen.  Artikel 11 van de gedragscode kan hier 

inspirerend werken. 

 

37. Artikel 8, § 4, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat de 

marktbeheerder de marktactiviteit geheel of gedeeltelijk mag opschorten voor de duur die hij 

vermeldt.  Hij moet daartoe maar aan twee vormelijk vereisten voldoen : hij moet de redenen 

voor deze opschorting op zijn website publiceren en de CREG op de hoogte brengen van de 

opschorting.  Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs vergt verder niets inhoudelijks, 

zoals de pertinentie van de opgegeven redenen voor de opschorting.  Nochtans is de 

opschorting een verregaande maatregel. 

 

In de mate dat de toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen op de 

elektriciteitsbeurs gebeurt, moet artikel 8, § 4, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs evenwel samen gelezen worden met artikel 15, § 1, tweede lid, van de 

elektriciteitswet volgens welk de toegang tot het transmissienet enkel kan geweigerd worden 

wanneer er onvoldoende capaciteit is of wanneer de aanvrager niet voldoet aan de 

technische voorschriften van het technisch reglement9.  Deze bepaling is ook van toepassing 

op de koppelverbindingen aangezien de definitie van het begrip “transmissienet” in  

artikel 2, 7°, van de elektriciteitswet stelt dat het transmissienet de lijnen, kabels en 

installaties omvat “die dienen voor het vervoer van elektriciteit van land tot land”.  Het is dan 

ook zo dat de marktbeheerder, wanneer hij belast is met de toewijzing van de dagcapaciteit 

op de koppelverbindingen, de elektriciteitsbeurs, althans voor wat betreft de toewijzing van 

deze dagcapaciteit, maar mag opschorten om de twee redenen vermeld in artikel 15, § 1, 

tweede lid, van de elektriciteitswet.  Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat 

artikel 20(2) van de elektriciteitsrichtlijn de technische voorschriften van het technisch 

reglement niet aanvaardt als een reden om de toegang tot het transmissienet te weigeren ; 

het erkent in dit opzicht enkel het gebrek aan capaciteit.  Artikel 15, § 1, tweede lid, van de 

elektriciteitswet zou hieraan moeten worden aangepast, alsook artikel 8, § 4, van het 

ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs – dit laatste voor wat betreft de toewijzing van de 

dagcapaciteit op de koppelverbindingen. 

 

                                                 
9 Voor alle duidelijk en zonder verder in te gaan op de precieze betekenis van het oorspronkelijke 
artikel 15, § 3, van de elektriciteitswet, dient te worden vermeld dat het oorspronkelijke artikel 15, § 3, 
van de elektriciteitswet recent werd opgeheven. 
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Voor de andere activiteiten op de elektriciteitsbeurs is, gelet op het feit dat het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs een wettelijk monopolie invoert (zie paragraaf 16 van dit 

advies), het wenselijk dat naar het voorbeeld van artikel 15, § 1, tweede lid, van de 

elektriciteitswet gelijkaardige beperkingen mutatis mutandis worden opgelegd aan de 

marktbeheerder voor het opschorten van de elektriciteitsbeurs. 

 

 

38. Artikel 8, § 5, van het besluit betreffende de elektriciteitsbeurs zorgt ervoor dat de 

marktbeheerder het marktreglement en de marktprocedures publiceert.  Het is ook wenselijk 

dat dezelfde publicatieverplichting wordt opgelegd voor de algemene contractuele 

voorwaarden, bedoeld in artikel 5, 3°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, die 

de marktbeheerder aan elke marktdeelnemer aanbiedt.  Artikel 18, vijfde lid, van de 

elektriciteitswet delegeert immers precies de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen 

“met betrekking tot de transparantie van de contractuele voorwaarden”.  Indien ook de 

algemene contractuele voorwaarden zouden worden gepubliceerd, heeft elke (potentiële) 

marktdeelnemer immers onmiddellijk een goed inzicht in de voorwaarden eigen aan de 

elektriciteitsbeurs in België.  Dit verhoogt de transparantie, bevordert de toegang tot de 

elektriciteitsbeurs en derhalve de rendabiliteit ervan. 

 

 

39. Artikel 8, § 6, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs schrijft voor dat de 

marktbeheerder elke dag aan de CREG de volumes en de prijzen meedeelt per deelnemer 

betreffende de ingediende orders en de transacties op de markt. 

 

De CREG verwelkomt dit artikel, aangezien de informatie haar in staat stelt om nauwgezet 

de beurswerking te volgen en onmiddellijk op te treden bij eventuele onregelmatigheden.  De 

mededeling van de geboden prijzen en volumes per deelnemer zijn daarom een erg nuttig 

instrument voor de regulator. 

 

Het artikel bepaalt hierbij evenwel dat de mededeling gebeurt “onder de vorm die de 

marktbeheerder en de commissie onderling overeenkomen”.  Deze bewoording mag echter 

niet leiden tot het verhinderen van de noodzakelijke informatiemededeling.  Zelfs bij een 

constructieve attitude van de CREG en de marktbeheerder, is het perfect mogelijk dat zij niet 

(onmiddellijk) tot een akkoord komen.  Zo is het mogelijk dat de CREG behoefte heeft aan 

een bepaalde vorm, maar dat de marktbeheerder van oordeel is dat voor hem de kosten niet 

opwegen tegen de voordelen om de betrokken informatie in de vorm gevraagd door de 

CREG om te zetten.  Het afhankelijk stellen van het verstrekken van deze informatie aan het 
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onderlinge akkoord tussen de CREG en de marktbeheerder kan aldus ertoe aanleiding 

geven dat de mededeling van de informatie, of de mate van detail van de data, verhinderd of 

vertraagd wordt. 

 

Dergelijke situatie zou impliceren dat de CREG met toepassing van artikel 26, § 1, van de 

elektriciteitswet de informatie rechtstreeks zou moeten vragen aan de producenten, 

leveranciers en tussenpersonen.  Deze werkwijze is niet aanbevelenswaardig : de 

informatievergaring bij de producenten, leveranciers en tussenpersonen is kostelijker en 

administratief complexer dan het uitwisselen van informatie van de marktbeheerder aan de 

CREG. 

 

Daarom is het wijs om de bewoording “onder de vorm die de marktbeheerder en de 

commissie onderling overeenkomen” te schrappen.  Het dient absoluut te worden vermeden 

dat een vormelijke vereiste van mededeling van informatie verhindert dat een verplichting tot 

data-uitwisseling wordt nageleefd. 

 

 

40. Het valt op dat het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs geen verplichtingen 

bevat voor de de marktbeheerder noch voor de transmissienetbeheerder om bepaalde 

relevante marktinformatie te publiceren die nuttig is voor de marktdeelnemers en de werking 

van de beurs kan stimuleren. 

 

Artikel 7, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs laat toe dat de 

marktbeheerder informatie mag verspreiden indien ze in samengevatte of verkorte vorm 

wordt gepubliceerd op zo een wijze dat geen enkele identificatie meer mogelijk is, maar een 

dergelijke publicatie is geen verplichting.   Artikel 5, 3°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs daarentegen belast de marktbeheerder met het verzekeren van de 

transparantie wat de toegang tot de markt betreft, maar verduidelijkt hierbij niet welke 

informatie in ieder geval dient gepubliceerd te worden. 

 

De enige publicatie waartoe de marktbeheerder uitdrukkelijk verplicht is, staat vermeld in 

artikel 8, § 5, van het ontwerp, dat bepaalt dat het marktreglement en de marktprocedures 

(maar niet de algemene contractuele voorwaarden) worden gepubliceerd op de website van 

de marktbeheerder. 

 

Verder dient de marktbeheerder, met toepassing van artikel 8, § 6, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs, ook dagelijks de volumes en prijzen per deelnemer aan de 
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CREG te bezorgen, maar wegens het vertrouwelijke karakter van deze gegevens is het 

evident dat deze informatie niet in deze versie kan worden meegedeeld aan de 

marktdeelnemers.  Tenslotte schrijft artikel 8, § 7, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs voor dat de marktbeheerder een jaarlijks verslag opstelt, maar dit 

document wordt enkel voorgelegd aan de minister, de CBFA en de CREG.  

 

Het is evenwel essentieel voor een goede werking van de beurs dat alle marktdeelnemers 

beschikken over de nodige relevante informatie, zodat een betere level playing field op de 

beurs ontstaat.  In haar studie betreffende de elektriciteitsbeurs wees de CREG in dit 

verband uitvoerig op de risico’s van de bestaande informatieasymmetrie in België, waarbij 

bepaalde ondernemingen beschikken over veel meer relevante en gedetailleerde 

marktinformatie en alsdusdanig a priori bevoordeeld zijn bij het inbieden op de beurs10. 

 

Om misbruik van deze informatieasymmetrie en mogelijke manipulatie op de beurs tegen te 

gaan, stelde de studie betreffende de elektriciteitsbeurs voor om de transparantie op de 

markt sterk te verhogen door relevante en tijdige marktinformatie te publiceren.  De te 

publiceren informatie betrof zowel algemene marktdata als informatie per producent.  

Hieronder volgt een korte samenvatting met de belangrijkste aandachtspunten van het 

voorstel. 

 

- Wat betreft de algemene marktdata, zou de marktbeheerder op regelmatige basis (bij 

voorkeur dagelijks) de totale marktvraag en marktaanbod op de beurs na clearing bekend 

moeten maken.  Dit is een gebruikelijke publicatie bij alle beurzen in Europa. 

 

Indien zou blijken dat de beurs niet naar behoren functioneert, zou daarnaast kunnen 

worden overwogen om ex ante informatie mee te delen over de totale vraag die 

verzekerd wordt door bestaande forward en lange termijncontracten11. 

 

- Wat betreft de individuele data per producent, zou op regelmatige basis (bijvoorbeeld per 

kwartaal) een systematisch overzicht moeten worden gepubliceerd van de technische 

kenmerken van elke Belgische productiefaciliteit met een bepaalde minimum 

productiecapaciteit12. 

                                                 
10 Zie paragrafen 40 tot 62 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
11 Zie paragraaf 100 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
12 Zie paragraaf 103 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs.  De voorgestelde informatie heeft 
betrekking op het maximum vermogen (MW), de eigenaar en exploitant van de productiefaciliteit, het 
jaar van indienststelling, het verwachte jaar van buitenwerkingstelling, de productielocatie, het 
brandstoftype, de gemiddelde outage rate en gemiddelde jaarlijkse productie. 
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Daarnaast is het belangrijk dat de marktdeelnemers tijdig op de hoogte zijn van de 

beschikbaarheid van de verschillende centrales in België.  Bijgevolg zou het koninklijk 

besluit de verplichting tot publicatie moeten opnemen13 met betrekking tot het plots 

uitvallen van centrales, vooraf geplande onderhoudswerken, de definitieve stillegging van 

een centrale en een geaggregeerd overzicht van het totale beschikbare vermogen voor 

de eerstvolgende maanden14. 

 

De gepubliceerde informatie zou ook door de regulator moeten kunnen worden 

gecontroleerd op zijn juistheid en accuraatheid (bijvoorbeeld inzake het plots uitvallen 

van de centrales)15, met de mogelijkheid om eventuele sancties op te leggen bij  

niet-naleving van de verplichting16. 

 

Ook het publiceren van deze informatie is niet ongebruikelijk.  Een aantal ondernemingen 

publiceren reeds een aanzienlijk deel van deze informatie zelf.  Daarnaast is ook in 

Nederland, wiens markt zal gekoppeld worden aan de Belgische beurs bij eventuele 

internationale samenwerking, reeds een gelijkaardige publicatieverplichting 

opgenomen17. 

 

De mogelijkheid tot controle van de informatie door de regulator tot slot is eveneens 

reeds gebruikelijk, en vormde bijvoorbeeld de basis van on-site onderzoeken door de 

Engelse regulator OFGEM. 

 

Het is wenselijk dat de publicatie van de boven vermelde informatie in het huidige 

voorgenomen koninklijk besluit wordt geregeld.   Het uniformiseren van de regelgeving in 

overeenstemming met de wetgevende initiatieven en ontwikkelingen in het buitenland (zoals 

bijvoorbeeld de publicatievereisten in Nederland) zou eveneens een constructief signaal zijn 

in het licht van de memoranda van overeenstemming, die België recentelijk sloot met 

Nederland en Frankrijk, en zou een stap zijn naar verdere harmonisering van de regelgeving 

in deze regio. 

 

Een wettelijke basis voor de publicatie van deze informatie kan duidelijk gevonden worden in 

artikel 18 van de elektriciteitswet, dat onder meer de oprichting van, de toegang tot en de 

                                                 
13 Bij voorkeur gecentraliseerd bij een onafhankelijke instantie. 
14 Zie paragraaf 104 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
15 Zie paragraaf 105 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
16 Zie paragraaf 106 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
17 Zie artikel 2.5 van de systeemcode, beschikbaar op www.dte.nl. 
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werking van de energiebeurs regelt.   Artikel 18, vijfde lid, van de elektriciteitswet bepaalt 

hierbij dat een koninklijk besluit maatregelen kan opnemen “met betrekking tot de 

transparantie van de contractuele voorwaarden, en de algemene informatie.”. 

 

Artikel 9 

 

41. Artikel 9, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat elke 

deelnemer een deelnemerscontract sluit met de marktbeheerder.  Overeenkomstig  

artikel 5, 3°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt de marktbeheerder 

hierbij de contractuele voorwaarden unilateraal.  De inhoud en de modaliteiten voor het 

afsluiten van dit deelnemerscontract worden immers niet verder geregeld in het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs.  Artikel 2 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

definieert evenmin het deelnemerscontract. 

 

Paragraaf 17 van dit advies wees erop dat een controle door de regulator op de contractuele 

voorwaarden vervat in het onder andere het deelnemerscontract hoogst wenselijk is, zelfs 

noodzakelijk indien men er zeker wil van zijn dat dit contract geen onevenwichtige 

bepalingen bevat.  Meer nog, wanneer de marktbeheerder de taak van transmissienetbeheer 

inzake de toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen zou krijgen, stelt zich de 

dringende vraag waarom de contractuele voorwaarden die de marktdeelnemers moeten 

onderschrijven om deze dagcapaciteit te kunnen contracteren en dus om op dagbasis 

toegang te hebben tot de koppelverbindingen die een onderdeel van het transmissienet zijn 

(zie artikel 2, 7°, van de elektriciteitswet, meer bepaald de woorden “vervoer van elektriciteit 

van land tot land”), minder regulering behoeven hoewel in beide gevallen het gaat om een 

wettelijk erkend monopolie. 

 

Ook wordt herinnerd aan de noodzaak om de algemene contractuele voorwaarden te 

publiceren (zie paragraaf 38 van dit advies). 

 

42. Artikel 9, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat de 

toegang tot de markt, zoals gedefinieerd in artikel 2, 1°, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs, exclusief is voorbehouden aan de deelnemers en dat de hoedanigheid 

van deelnemer van de markt enkel vergt dat de betrokken rechtspersoon een 

deelnemerscontract sluit met de marktbeheerder. 

 

Indien de marktbeheerder de bevoegdheid zou krijgen om de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen toe te wijzen en aldus een taak van netbeheer zou krijgen, is de bepaling 

37/51 



van artikel 9, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs onbestaanbaar met 

artikel 20(2) van de elektriciteitsrichtlijn.  Volgens dit laatstgenoemde artikel kan de toegang 

tot het transmissienet (waarvan de koppelverbindingen een onderdeel zijn) enkel geweigerd 

worden bij gebrek aan capaciteit.  Door de toegang tot de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen afhankelijk te stellen van het ondertekenen van een contract dat meer 

bepalingen bevat dan enkel het regelen van de gevallen van congestie, maar dat ook 

bepalingen bevat die onder andere de financiële relaties en de aansprakelijkheid van de 

contractspartijen regelen, krijgt de marktbeheerder het recht om de facto ook om andere 

redenen de toegang tot deze dagcapaciteit te weigeren.  Indien een potentiële 

marktdeelnemer het deelnemerscontract dat de marktbeheerder eenzijdig opstelt, 

onevenwichtig vindt en daarom weigert te ondertekenen, verliest hij gewoonweg de toegang 

tot de dagcapaciteit op de koppelverbindingen.  Paragraaf 17 van dit advies heeft trouwens 

duidelijk gemaakt dat de mogelijkheid op een onevenwichtig contract niet denkbeeldig is.  

Daarom pleit het voor een voorafgaande goedkeuring van de algemene contractuele 

voorwaarden door de CREG.  Hiermee wordt van bij het opstellen van het 

deelnemerscontract gegarandeerd dat dit contract niet onevenwichtig is. 

 

Bij gebrek aan dergelijke voorafgaande goedkeuring door de CREG zal de potentiële 

marktdeelnemer alleen nog kunnen proberen zelf aan de situatie te verhelpen door zich te 

wenden tot de gewone rechtbanken of de mededingingsautoriteit en zal hij over de grond 

van zijn zaak niet snel een uitspraak mogen verwachten.  Hieraan kan verholpen worden 

door, naar het voorbeeld van het versnellen van de beroepsprocedures tegen de 

beslissingen van de CREG, ook de beroepsprocedures tegen beslissingen of handelingen 

van de marktbeheerder voor de gewone rechtbanken en de mededingingsautoriteiten te 

versnellen18. 

 

In dit verband dient ook gewezen te worden op artikel 23(5) van de elektriciteitsrichtlijn dat 

bepaalt dat partijen die een klacht hebben tegen de transmissienetbeheerder over onder 

andere de toewijzing van koppelingscapaciteit, hun klacht moeten kunnen voorleggen aan de 

regelgevende instantie die, fungerend als geschillenbeslechtingsinstantie, binnen twee 

maanden (welke periode in welbepaalde gevallen bepaald in artikel 23(5) van de 

elektriciteitsrichtlijn kan verlengd worden) na ontvangst van de klacht een beslissing neemt. 

 

                                                 
18 Zie paragraaf 82 van de studie (F)050608-CDC-416 van 8 juni 2005 van de CREG betreffende het 
wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden van beroep tegen de beslissingen genomen door 
de commissie, voorzien door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
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Hieraan kan gemakkelijk voldaan worden via de artikelen 28 en 29 van de elektriciteitswet en 

artikel 14 van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer welke de netgebruiker 

garanderen op de geschillenkamer en de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG 

beroep te kunnen doen indien hij problemen ondervindt inzake de toegang tot het 

transmissienet en hem een snelle procedure garanderen19.  Voorwaarde is wel dat deze 

bepalingen ook duidelijk van toepassing moeten zijn op de marktbeheerder en dat is niet 

gegarandeerd.  De artikelen 28 en 29 van de elektriciteitswet en artikel 14 van het koninklijk 

besluit betreffende het netbeheer zijn immers duidelijk geconcipieerd voor geschillen met de 

transmissienetbeheerder.  Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs dient daarom de 

marktdeelnemers de toegang tot de geschillenkamer en tot de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de CREG te garanderen voor hun eventuele geschillen met de 

marktbeheerder.  Hierbij dient te worden benadrukt dat de geschillenkamer inzake 

betwistingen tussen de marktbeheerder en een marktdeelnemer de enige geschikte instantie 

is om over pre-contractuele geschillen kennis te nemen.  Een pre-contractueel geschil doet 

zich bijvoorbeeld voor wanneer de marktdeelnemer het deelnemerscontract dat de 

marktbeheerder hem aanbiedt, onevenwichtig vindt.  De bemiddelings- en arbitragedienst 

leent zich hier minder toe omdat zijn bevoegdheid op de instemming van beide partijen dient 

te rusten.  Dit laatste komt tot uitdrukking in artikel 14 van het voormelde koninklijk besluit 

betreffende het netbeheer dat de transmissienetbeheerder verplicht om in zijn contracten 

een bemiddelings- en arbitrageclausule ten voordele van de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de CREG op te nemen.  Dit betekent echter dat de netgebruiker eerst het 

hele contract zou moeten ondertekenen om het vervolgens te kunnen gaan aanvechten bij 

de bemiddelings- en arbitragedienst.  Het hoeft geen betoog dat zulks een eigenaardige 

constructie is die tot gevolg kan hebben dat de netgebruiker nog moeilijk het contract zelf 

wegens gebrek aan evenwichtigheid kan aanvechten daar hij door het contract te sluiten 

ermee heeft ingestemd. 

 

 

43. Artikel 9, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat de 

voorwaarden voor toegang tot de markt worden bepaald in de “marktregels” die in 

overeenstemming met artikel 8 worden opgesteld. 

 

                                                 
19 Wel is het nodig dat de bemiddelings- en arbitragedienst operationeel kan worden ; daartoe dient 
het koninklijk besluit bedoeld in artikel 25, § 3, van de elektriciteitswet dat de bijdragen voor de 
tussenkomsten van deze bemiddelings- en arbitragedienst dient te bepalen, te worden uitgevaardigd 
en in werking te treden.  Los hiervan dient ook de procedure van toepassing op de bemiddelings- en 
arbitragedienst te worden aangepast aan de termijnen voorzien in artikel 23(5) van de 
elektriciteitsrichtlijn. 
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Het woord “marktregels” komt echter niet voor in artikel 8, noch in andere artikelen van het 

ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs.  Wellicht verwijst de wetgever naar het 

“marktreglement”. 

 

Het is dan ook raadzaam om deze zinsnede op deze wijze te verduidelijken.  Zoniet zou 

immers verwarring kunnen ontstaan, en zou verkeerdelijk kunnen geargumenteerd worden 

dat de “marktregels” ook de marktprocedures inhouden.  De voorwaarden voor toegang tot 

de markt behoren echter duidelijk tot het marktreglement, waarvoor de voorafgaande 

goedkeuring van de minister vereist is. 

 

 

44. Voorts bepaalt artikel 9, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs dat de 

procedures voor het sluiten van een deelnemerscontract, de bijdragen voor toegang tot de 

markt en de vergoedingen en kosten voor de werking van de markt worden bepaald in de 

marktprocedures, die in overeenstemming met artikel 8 worden opgesteld. 

 

Paragraaf 34 van dit advies bespreekt de problemen die deze bepaling stelt. 

 

 

45. Artikel 9, § 3, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs bepaalt dat het de 

marktbeheerder is die beslist over de toelating van een deelnemer tot de markt.  Het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs somt niet, naar het voorbeeld van artikel 15, § 1, tweede lid, 

van de elektriciteitswet of artikel 20(2) van de elektriciteitsrichtlijn, de redenen op die de 

marktbeheerder kan inroepen om een deelnemer te weigeren tot de markt toe te laten.  De 

enige twee voorwaarden die hij hiervoor in acht dient te nemen, is dat hij zijn beslissing 

waarin hij een deelnemer de toegang tot de markt weigert, moet motiveren en dat hij een 

kopij van de beslissing aan de CREG moet sturen. 

 

Beide voorwaarden zijn eerder formeel van aard te noemen en beperken niet de 

discretionaire bevoegdheid die artikel 9, § 3, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs aan de marktbeheerder toekent.  Het moet worden erkend dat deze 

voorwaarde de beslissingsbevoegdheid van de marktbeheerder eigenlijk niet beperkt.  Zo 

zal, gelet op het bepaalde in artikel 9, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, 

volgens welk een rechtspersoon maar toegang tot de markt verkrijgt nadat deze het 

deelnemerscontract gesloten heeft, als motivering ruimschoots volstaan dat de betrokken 

persoon het deelnemerscontract weigert te sluiten.  Als men hierbij in rekening brengt dat dit 

deelnemerscontract overeenkomstig artikel 5, 3°, van het ontwerp betreffende de 
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elektriciteitsbeurs unilateraal bepaald wordt door de marktbeheerder en het risico bestaat op 

een onevenwichtig contract omwille van het wettelijk monopolie dat het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs beoogt in te voeren inzake het organiseren van een elektriciteitsbeurs, 

kan alleen besloten worden dat de motiveringsvereiste de discretionaire bevoegdheid van de 

marktbeheerder niet beperkt.  Ook het overmaken van een kopij van de beslissing aan de 

CREG verandert hieraan niet veel.  Als de elektriciteitswet, noch het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs regels bevatten die de appreciatiebevoegdheid van de marktbeheerder 

beperken, heeft de CREG immers geen criteria waaraan ze de beslissingen van de 

marktbeheerder kan toetsen. 

 

Zoals artikel 5 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, kent ook artikel 9, § 3, van 

hetzelfde ontwerp derhalve aan de privé-onderneming die de marktbeheerder zal zijn, de 

bevoegdheid tot marktorganisatie toe.  Zoals paragraaf 17 van dit advies aantoont, is zulks 

niet verdedigbaar wanneer men te maken heeft met een wettelijk monopolie gegund aan een 

privé-onderneming.  Meer nog, wanneer de marktbeheerder zou belast worden met de 

toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen, zou artikel 9, § 3, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs een miskenning zijn van artikel 20(2) van de 

elektriciteitsrichtlijn indien het de marktbeheerder zou toelaten deelnemers om andere 

redenen dan een gebrek aan capaciteit niet toe te laten tot de markt.  Zelfs ervan uitgaande 

dat het niet de intentie is achter artikel 9, § 3, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs om de elektriciteitsrichtlijn verkeerdelijk om te zetten, dient het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs expliciet te verduidelijken dat de marktbeheerder enkel 

wegens een gebrek aan capaciteit marktdeelnemers mag uitsluiten uit de markt die hij 

beheert. 

 

 

46. Artikel 9, § 4, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kent aan de 

marktbeheerder de bevoegdheid toe om de maatregelen bedoeld in artikel 16 van hetzelfde 

ontwerp te treffen of om alle of een deel van de orders geplaatst door een marktdeelnemer te 

herroepen.  De marktbeheerder mag zulks doen indien de marktdeelnemer in gebreke blijft 

te voldoen aan zijn verplichtingen overeenkomstig het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs, het marktreglement en/of de marktprocedures bedoeld in artikel 8 van dit 

ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs.  Hij vermag dit zelfs te doen wanneer hij “meent 

(...) dat daartoe een risico bestaat”. 

 

Artikel 9, § 4, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs geeft de indruk de 

bevoegdheid die het aan de marktbeheerder toekent om maatregelen tegen een 
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marktdeelnemer te treffen, te beperken tot een aantal nader gedefinieerde gevallen.  Bij 

nader toezien is dat niet het geval, tenzij artikel 9, § 4, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs de marktbeheerder zou verbieden enige maatregel te treffen indien de 

marktdeelnemer de verplichtingen die voortvloeien uit zijn deelnemerscontract niet zou 

naleven.  Dit laatste is echter niet het geval daar artikel 14 van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs bepaalt dat de marktdeelnemer de marktverplichtingen moet naleven en, 

overeenkomstig artikel 2, 7°, van hetzelfde ontwerp, de contractuele verbintenissen ook een 

marktverplichting uitmaken.  Bijgevolg is het naleven van het deelnemerscontract een 

verplichting overeenkomstig het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs.  Artikel 9, § 4, van 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs houdt derhalve in dat de marktdeelnemer zich 

blootstelt aan een maatregel getroffen door de marktbeheerder, indien hij om het even welke 

verplichting die krachtens het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs op hem rust, niet 

volledig nakomt. 

 

Verder moet worden opgemerkt dat een verplichting overeenkomstig het ontwerp betreffende 

de elektriciteitsbeurs, meer bepaald zijn artikel 14, erin bestaat dat de marktdeelnemers er 

moeten op toezien loyaal en billijk te handelen ten einde de integratie en de goede werking 

van de markt te handhaven en te bevorderen.  Het hoeft geen betoog dat de evaluatie van 

de begrippen “loyaal” en “billijk” een zeer ruime appreciatiebevoegdheid impliceren en dat 

artikel 9, § 4, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs deze ruime 

appreciatiebevoegdheid toekent aan de marktbeheerder aangezien hij het is die de 

marktdeelnemers voor de niet-naleving van hun verplichting die voortvloeit uit artikel 14 van 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kan sanctioneren. 

 

Meer nog, het is zelfs niet nodig dat onbetwistbaar vaststaat dat de marktdeelnemer enige 

verplichting in zijnen hoofde niet is nagekomen.  Het volstaat zelfs dat enkel het risico 

bestaat dat hij enige verplichting niet zal nakomen.  Meer nog, dat risico dient zelfs niet 

bewezen te worden.  Het volstaat dat de marktbeheerder de indruk heeft, de mening is 

toegedaan dat dit risico bestaat.  Dit is een heel verregaande, te verregaande machtiging 

toegekend aan de marktbeheerder om ondernemingen uit de elektriciteitsbeurs te weren.  

Het is dan ook duidelijk dat de marktbeheerder aan geen beperking onderworpen is in 

termen van redenen om een maatregel tegen een deelnemer te treffen. 

 

Er is ook geen sprake van enige beperking van het aantal maatregelen dat de 

marktbeheerder tegen een marktdeelnemer kan nemen.  De maatregelen die hij op grond 

van artikel 9, § 4, iuncto artikel 16 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kan 

nemen, zijn immers alle denkbare maatregelen waarmee een marktdeelnemer in zijn 
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hoedanigheid van marktdeelnemer kan gesanctioneerd worden, met uitzondering van het 

opleggen van administratieve geldboetes.  Hoewel de sanctie van de administratieve 

geldboetes is uitgesloten, is het arsenaal aan mogelijke maatregelen indrukwekkend gaande 

van een verwittiging tot de intrekking van de hoedanigheid van deelnemer welke laatste 

zeker in termen van financiële sanctioneringsgraad niet onderdoet voor een administratieve 

geldboete en waarschijnlijk zelfs een zwaardere en moeilijker te herstellen impact heeft op 

de deelnemer (wegens de schadevergoeding uit te betalen aan de afnemers van de 

deelnemer die hij niet heeft kunnen bevoorraden, de hogere aankoopprijs voor de elektriciteit 

die hij elders heeft moeten aankopen, de schade aan zijn reputatie en imago en het 

mogelijke klantenverlies ten gevolge hiervan). 

 

Zoals de artikelen 5 en 9, § 3, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, kent ook 

artikel 9, § 3, van hetzelfde ontwerp derhalve aan de privé-onderneming die de 

marktbeheerder zal zijn, de bevoegdheid tot marktorganisatie toe.  Zoals paragraaf 17 van 

dit advies aantoont, is zulks niet verdedigbaar wanneer men te maken heeft met een wettelijk 

monopolie gegund aan een privé-onderneming.  Meer nog, wanneer de marktbeheerder zou 

belast worden met de toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen, zou  

artikel 9, § 3, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs een miskenning zijn van 

artikel 20(2) van de elektriciteitsrichtlijn indien het de marktbeheerder zou toelaten 

deelnemers om andere redenen dan een gebrek aan capaciteit niet toe te laten tot de markt.  

Zelfs ervan uitgaande dat het niet de intentie is achter artikel 9, § 4, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs om de elektriciteitsrichtlijn verkeerdelijk om te zetten, dient 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs expliciet te verduidelijken dat de 

marktbeheerder enkel wegens een gebrek aan capaciteit marktdeelnemers mag uitsluiten uit 

de markt die hij beheert. 

 

 

 

Artikel 12 

 

47. Voor wat betreft de referentie aan de onderneming waarmee de marktbeheerder 

desgevallend samenwerkt voor de organisatie van de financiële afwikkeling van de 

transacties op de markt die de marktbeheerder organiseert, wordt verwezen naar  

paragraaf 19 van dit advies. 
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Artikel 13 

 

48. Voor wat betreft de referentie aan de onderneming waarmee de marktbeheerder 

desgevallend samenwerkt voor de organisatie van de financiële afwikkeling van de 

transacties op de markt die de marktbeheerder organiseert, wordt verwezen naar  

paragraaf 19 van dit advies. 

 

 

49. Uit artikel 13, eerste lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs blijkt dus 

dat de onderneming die onderscheiden is van de marktbeheerder en die de financiële 

afwikkeling van de transacties op de markt georganiseerd door de marktbeheerder verzorgt, 

geen onderaannemer van de marktbeheerder is en in een rechtstreekse contractuele relatie 

treedt met de marktdeelnemers. 

 

Het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs onderwerpt deze onderneming aan geen 

enkele kwaliteitsgarantie zoals een vergunningensysteem of een controle op bijvoorbeeld 

haar kredietwaardigheid.  Daartegenover staat dat deze onderneming op basis van  

artikel 13, tweede lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs wel gerechtigd is om 

de meest verregaande vorm van financiële zekerheid te eisen, meer bepaald de 

bankgarantie op eerste verzoek of een geldsom waarvan het bedrag dagelijks kan worden 

aangepast.  Dit is een onevenwichtige regeling.  Het feit dat de marktbeheerder deze andere 

onderneming zal kiezen, verhelpt hier niet aan.  De marktbeheerder is zelf een privé-

onderneming die nog niet eens aan enige vergunningsverplichting onderworpen is (zie 

paragraaf 13 van dit advies). 

 

De enige beperking die artikel 13, tweede lid, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs inschrijft is dat het bedrag van de bankgarantie of de te overhandigen 

geldsom bepaald en aangepast wordt in functie van het volume en de waarde van de 

transacties.  Deze beperking is de evidentie zelve.  Wat op dit punt echter problematisch is in 

artikel 13, tweede lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, is dat het de 

marktbeheerder of deze andere onderneming een volledig vrije keuze geeft tussen een 

bankgarantie op eerste verzoek of een te overhandigen geldsom.  Aldus staat artikel 13, 

tweede lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs toe dat de marktbeheerder of 

deze andere onderneming de bankgarantie dagelijks kan aanpassen.  Dit is onredelijk 

wetende dat het meerdere dagen, zelfs weken duurt vooraleer een financiële instelling deze 

bankgarantie zal stellen.  Wat wel redelijk is, is dat de dagelijkse aanpassing van de te 

stellen financiële garantie steeds kan gebeuren door middel van een te overhandigen 
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geldsom.  Artikel 13, tweede lid, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs zou 

derhalve moeten bepalen dat de te stellen financiële garantie dagelijks kan worden 

aangepast in functie van het volume en de waarde van de transacties en dat, ten minste voor 

de dagelijkse aanpassingen, de marktdeelnemer vrij kan kiezen tussen een aanpassing van 

zijn bankgarantie of van de te overhandigen geldsom.  Desgevallend kan de marktdeelnemer 

ook deze keuze gelaten worden voor de initiële financiële basisgarantie, hoewel hier ook 

perfect uitsluitend een bankgarantie kan geëist worden. 

 

 

Artikel 15 

 

50. Artikel 15, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kent de 

marktbeheerder een ruime bevoegdheid toe tot het opvragen van informatie aan de 

marktdeelnemers.  Gelet op de verantwoordelijkheid die het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs toekent aan de marktbeheerder en welke reikt tot belangrijke aspecten van 

marktorganisatie, is een dergelijke verreikende bevoegdheid tot informatievergaring 

aannemelijk. Tegenover het toekennen van een dergelijke verregaande bevoegdheid tot 

informatievergadering dient de zorg te staan dat de vertrouwelijke en commercieel gevoelige 

informatie met de meest absolute vertrouwelijkheid behandeld wordt.  Paragraaf 28 van dit 

advies heeft echter aangetoond dat de zo noodzakelijke vertrouwelijkheid niet afdoend 

gegarandeerd wordt.  Er moet dan ook sterk worden op aangedrongen dat hieraan verholpen 

wordt. 

 

 

51. Artikel 15, § 2, van het ontwerp van betreffende de elektriciteitsbeurs verplicht de 

marktbeheerder om de CREG alleen de verzoeken tot informatie bedoeld in  

artikel 15, § 1, 1°, van hetzelfde ontwerp mee te delen, dit zijn de verzoeken tot informatie 

die gestuurd worden naar de marktdeelnemers om na te gaan of de marktdeelnemer al zijn 

marktverplichtingen heeft nageleefd. 

 

Daarnaast kan de marktbeheerder, overeenkomstig artikel 15, § 1, 2°, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs, ook elke informatie opeisen ten einde alle transacties van 

een marktdeelnemer op de markt te reconstrueren of om alle financiële verrekenings- en 

vereffeningsactiviteiten van een deelnemer met betrekking tot zijn verhandelingsactiviteiten 

op de markt te reconstrueren. 
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De vraag dient gesteld waarom de mededeling van de marktbeheerder aan de CREG 

beperkt blijft tot de verzoeken tot informatie bedoeld in artikel 15, § 1, 1°, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs en waarom zij niet van toepassing is op de verzoeken, 

bedoeld in artikel 15, § 1, 2°, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs. 

 

Voor een efficiënt toezicht op de markt is het evenwel erg nuttig om ook de andere vragen, 

alsook de antwoorden op elk verzoek tot informatie hierop te kennen.  Gelet op de 

doelstellingen vermeld in artikel 15, § 1, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs, 

namelijk het “verzekeren van de goede werking van de markt en het nagaan van de 

regelmatigheid van de transacties”, is de betrokken informatie die nodig is om mogelijke 

verdachte transacties op de markt te reconstrueren, minstens even relevant voor de CREG 

als voor de marktbeheerder. 

 

Bijgevolg dient artikel 15, § 2, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs van 

koninklijk besluit te worden uitgebreid tot “de verzoeken tot informatie bedoeld in de 

paragraaf 1, tweede lid, en de antwoorden hierop van de deelnemer”. 

 

 

 

Artikel 16 

 

52. Artikel 16 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kent de meest ruime 

bevoegdheid toe aan de marktbeheerder om ofwel de goede werking en de veiligheid van de 

markt te vrijwaren, ofwel de niet-naleving van een marktdeelnemer van de minste op hem 

rustende verplichting te sanctioneren.  De grootste beperking waaraan de marktdeelnemer 

onderworpen is, betreft het opleggen van disciplinaire sancties en is van vormelijke aard, 

namelijk de hoor-, motiverings- en informatieverplichting (zie artikel 16, § 3, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs).  De marktbeheerder is hierbij niet gebonden aan enige 

termijnen ; zo kan hij vrijwel onmiddellijk een maatregel treffen door aan de geviseerde 

marktdeelnemer binnen een extreem korte tijd de mogelijkheid te bieden zich te verdedigen.  

In bepaalde gevallen kan hij zelfs de disciplinaire sanctie van de opschorting of van de 

intrekking van de hoedanigheid van marktdeelnemer opleggen zonder enige hoor- en 

motiveringsverplichting te moeten naleven ; alleen de informatieverplichting geldt in 

dergelijke gevallen (artikel 16, § 4, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs). 

 

Wanneer men dergelijke ruime bevoegdheid welke impliceert dat de marktbeheerder 

autonoom bepaalt welke ondernemingen mogen deelnemen aan de markt die hij organiseert, 
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combineert met het feit dat hem een wettelijk monopolie wordt toegekend, kan men enkel 

besluiten dat aan een privé-onderneming verregaande bevoegdheden inzake 

marktorganisatie worden toegekend. Zoals paragraaf 17 van deze studie aantoont, is zulks 

niet verdedigbaar.  Meer nog, wanneer de marktbeheerder zou belast worden met de 

toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen, zou artikel 9, § 3, van het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs een miskenning zijn van artikel 20(2) van de 

elektriciteitsrichtlijn indien het de marktbeheerder zou toelaten deelnemers om andere 

redenen dan een gebrek aan capaciteit de toegang tot de markt te weigeren.  Zelfs ervan 

uitgaande dat het niet de intentie is achter artikel 16 van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs om de elektriciteitsrichtlijn verkeerdelijk om te zetten, dient het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs expliciet te verduidelijken dat de marktbeheerder enkel 

wegens een gebrek aan capaciteit marktdeelnemers mag uitsluiten uit de markt die hij 

beheert. 

 

 

53. Artikel 16, § 4, van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs stelt dat de 

marktbeheerder in bepaalde gevallen de disciplinaire sanctie van de opschorting of 

intrekking van de hoedanigheid van marktdeelnemer kan treffen zonder gebonden te zijn aan 

enige hoor- en motiveringsverplichting.  Gelet op het feit dat de marktbeheerder op basis van 

het hem wettelijk toegekende monopolie de bevoegdheid van marktorganisatie krijgt, een 

bevoegdheid die eigen is aan overheidsinstanties, is het zeer de vraag of een koninklijk 

besluit de marktbeheerder kan onttrekken aan dergelijke basisprincipes van het Belgische 

rechtstelsel die de rechten van de verdediging betreffen. 

 

 

54. De ruime bevoegdheden van de marktbeheerder om de marktdeelnemers te 

sanctioneren, staan in schril contrast met het stilzwijgen van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs over de beroepsmogelijkheden van de marktdeelnemer tegen een 

optreden van de marktbeheerder.  Dit maakt het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

niet alleen onevenwichtig ; het maakt dat dit ontwerp ook strijdt met artikel 23(5) van de 

elektriciteitsrichtlijn in het geval de marktbeheerder in staat voor de toewijzing van de 

dagcapaciteit op de koppelverbindingen (zie paragraaf 42 van dit advies). 

 

 

55. Artikel 16 van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs kent ruime 

bevoegdheden toe aan de marktbeheerder om op te treden tegen de deelnemer bij niet-

naleving van diens verplichtingen.  De maatregelen die de marktbeheerder aldus kan nemen, 
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worden hem exclusief toevertrouwd.  Artikel 16, § 5, van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs bepaalt immers dat indien een andere nationale of buitenlandse bevoegde 

autoriteit, na bijvoorbeeld een vaststelling, onderzoek of controle, wenst over te gaan tot het 

nemen van een van deze maatregelen, hij hiervoor een verzoek dient in te dienen bij de 

marktbeheerder.  De marktbeheerder kan, maar is niet verplicht, om dit verzoek in te willigen. 

 

De vraag stelt zich in hoeverre deze bepaling niet de goede werking verhindert van artikel 17 

van het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs.  Dit artikel kent de CREG de taak toe om 

toe te zien op de naleving van het koninklijk besluit, en geeft de CREG hiervoor de 

bevoegdheid om de noodzakelijke informatie op te vragen bij de deelnemers en de 

marktbeheerder. 

 

Bij de vaststelling van een eventuele schending van het koninklijke besluit wordt de CREG 

evenwel afhankelijk van de discretie van een privé-onderneming voor het snel en efficiënt 

afdwingen van de bepalingen van het koninklijk besluit20.  Een dergelijke maatregel is in het 

zicht van goed en efficiënt bestuur en toezicht van de markt niet wenselijk.  Een wijziging van 

het artikel in die zin zou het risico op langdurige schendingen van het koninklijke besluit 

kunnen tegen gaan en de CREG de mogelijkheid geven om haar verplichtingen ten volle na 

te komen. 

 

 

 

 

BESLUIT 
 

56. Een goed werkende elektriciteitsbeurs veronderstelt een omkaderende regulering die 

vier garanties inhoudt : (a) de garantie dat de exploitant van de elektriciteitsbeurs 

onafhankelijk is, de beursdeelnemers objectief en niet-discriminerend behandelt en het 

beroepsgeheim eerbiedigt ; (b) de garantie van transparantie via de publicatie van een aantal 

marktgegevens ; (c) de garantie geboden door liquiditeitsbevorderende maatregelen ; (d) de 

garantie dat de opgelegde vereisten nageleefd worden. 

 

 

                                                 
20 Immers, indien de marktbeheerder het verzoek niet inwilligt, blijft enkel de meer omslachtige en 
tijdrovende procedure van de administratieve geldboete over (artikel 31 van de elektriciteitswet). 
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57. Wat betreft de eerste garantie, blijkt uit de analyse van het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs dat er weliswaar een poging ondernomen wordt om de onafhankelijkheid 

van marktbeheerder, dit is de exploitant van de elektriciteitsbeurs, te garanderen, maar dat 

deze poging gebrekkig is.  Zo beoogt het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs de raad 

van bestuur van de marktbeheerder exclusief samen te stellen uit onafhankelijke 

bestuurders.  Het ontwerp slaagt hier niet in omdat het een gebrekkige definitie geeft aan 

deze onafhankelijke bestuurders ; het definieert hen enkel als personen die gedurende twaalf 

maanden voor de aanvang van hun functie als onafhankelijk bestuurder en tijdens de 

uitoefening ervan geen enkele functie of activiteit hebben uitgeoefend, respectievelijk 

uitoefenen voor een producent, leverancier of tussenpersoon.  Deze definitie herneemt niet 

de andere vereisten om onafhankelijk bestuurder te zijn bij de transmissienetbeheerder zoals 

vervat in artikel 2, 30°, van de elektriciteitswet.  Dit gebrek aan onafhankelijkheid maakt dat 

de objectiviteit, de niet-discriminatie en het beroepsgeheim niet effectief gegarandeerd zijn.  

Desalniettemin moet erkend worden dat het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs een 

verdienstelijke (maar wel onvolkomen uitgewerkte) poging onderneemt door het 

aandeelhouderschap van producenten, tussenpersonen of leveranciers in de 

marktbeheerder tot 10 % van het kapitaal of van de stemrechten te beperken. 

 

 

58. Inzake de tweede garantie scoort het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs 

ondermaats.  Zo verplicht het de marktbeheerder het marktreglement en de 

marktprocedures, maar niet de algemene contractuele voorwaarden te publiceren.  Verder 

legt het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs geen enkele specifieke verplichting tot het 

publiceren van welbepaalde data op aan de marktbeheerder.  Alleen een vage, algemene 

verplichting rust op de marktbeheerder, namelijk de verplichting erover te waken de 

transparantie wat de toegang tot de markt betreft te verzekeren, terwijl de behoefte aan 

publiek toegankelijke data nauwkeurig kan worden omschreven en opgenomen in het 

ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs. 

 

 

59. Inzake de derde garantie voorziet het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs in de 

mogelijkheid om de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs te verhogen door de toewijzing van de 

dagcapaciteit op de koppelverbindingen over te dragen aan de marktbeheerder.  Deze 

maatregel zal ontegensprekelijk de liquiditeit op de markt verhogen.  De manier waarop de 

overdracht van de taak tot toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen van de 

transmissienetbeheerder naar de marktbeheerder stelt evenwel een aantal ernstige 

problemen.  Aldus kan het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs ertoe leiden dat de 
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toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen onttrokken wordt aan de 

regulering die van toepassing is en blijft op de toewijzing van maand- en jaarcapaciteit op de 

koppelverbindingen.  Dit gebrek aan toezicht op de toewijzing van de dagcapaciteit en ook 

op de daaruit voortvloeiende opbrengsten kan de transmissienetbeheerder ertoe aanzetten 

om een dochteronderneming op te richten die de functie van marktbeheerder zou opnemen 

en om vervolgens de totale capaciteit op de koppelverbindingen zo te verdelen tussen dag-, 

maand- en jaarcapaciteit dat hij de dagcapaciteit opdrijft ten nadele van de maand- en 

jaarcapaciteit.  Dergelijke constructie heeft perverse effecten omdat de verdeling van de 

totale capaciteit dan niet meer gebeurt in functie van de marktvraag.  Bovenop deze 

perverse effecten is het onttrekken van de toewijzing van de dagcapaciteit aan de 

transmissienetbeheerder in strijd met de elektriciteitswet.  Waar de elektriciteitswet nog 

eventueel kan worden aangepast, is dat echter niet het geval met de elektriciteitsrichtlijn en 

de verordening betreffende de grensoverschrijdende handel welke door het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs ook niet gerespecteerd worden precies door het onttrekken 

van de toewijzing van de dagcapaciteit aan de normale Belgische regulering inzake de 

toewijzing van de capaciteit op de koppelverbindingen welke de controle van een 

regelgevende instantie impliceert. 

 

Wat betreft de derde garantie, moet worden vastgesteld dat het ontwerp betreffende de 

elektriciteitsbeurs slechts voor één mogelijke maatregel geopteerd heeft om de liquiditeit op 

de elektriciteitsbeurs te verhogen.  Er zijn nog andere mogelijkheden, zoals het verplicht 

veilen van virtuele productiecapaciteit op de elektriciteitsbeurs21. 

 

 

60. Wat betreft de vierde garantie, kan men niet om de vaststelling heen dat het ontwerp 

betreffende de elektriciteitsbeurs de marktbeheerder een enorm arsenaal aan 

sanctiemaatregelen toekent tegen marktdeelnemers wanneer deze ook maar de minste van 

de op hun rustende verplichtingen niet zouden kunnen naleven.  Zo kan hij een 

marktdeelnemer definitief uit de markt sluiten alleen al omdat hij de indruk heeft dat deze 

marktdeelnemer wel eens een of andere van zijn verplichtingen niet zou nakomen.  Ook is hij 

nauwelijks gebonden aan enige ernstige procedure die de rechten van de verdediging van 

de marktdeelnemers beschermt. 

 

Anders is het gesteld met de controle op de marktbeheerder.  Zo krijgen de 

marktdeelnemers geen mogelijkheid om via een versnelde beroepsprocedure de 

                                                 
21 Zie paragraaf 115 van de studie betreffende de elektriciteitsbeurs. 
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maatregelen genomen door de marktbeheerder aan te vechten.  Wanneer de toewijzing van 

de dagcapaciteit op de koppelverbindingen aan de marktbeheerder zou toekomen, schendt 

het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs hierdoor de elektriciteitsrichtlijn. 

 

In combinatie met het gemene regime van de elektriciteitswet, valt de marktbeheerder aldus 

slechts onder twee controles.  Hij dient de goedkeuring door de minister van zijn 

marktreglement te verkrijgen en hij is onderworpen aan de controle ex post ingesteld door de 

elektriciteitswet.  Qua sancties mag hij zich alleen verwachten aan administratieve 

geldboetes die de CREG op grond van de elektriciteitswet kan opleggen, althans als hij in 

België gevestigd is.  Dit staat in schril contrast met het arsenaal maatregelen dat de 

marktbeheerder kan treffen ten aanzien van de marktdeelnemers wanneer deze hun 

verplichtingen niet zouden nakomen of zelfs maar vermoed worden deze niet te zullen 

nakomen. 

 

Het is ook opmerkelijk dat het ontwerp betreffende de elektriciteitsbeurs meer 

sanctiemiddelen toekent aan een privé-onderneming als de marktbeheerder dan aan een 

overheidsinstantie als de CREG om de naleving van de wettelijke regels van toepassing op 

de elektriciteitsbeurs af te dwingen.  Het is nochtans gebruikelijk dat het afdwingen van de 

naleving van de wetgeving toekomt aan de overheid en niet aan een privé-onderneming. 
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