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ADVIES 

 
Op 9 augustus 2010 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: de CREG) van de Belgische elektriciteitsbeurs 

Belpex NV/SA (hierna: Belpex) een dossier betreffende een aanvraag tot goedkeuring van 

de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan haar marktreglement dat zij diezelfde dag aan 

de Minister van Klimaat en Energie (hierna: de minister) ter goedkeuring had voorgelegd.  

 

Op 8 september 2010 ontving de CREG een brief van het kabinet van de minister, waar in 

bijlage een kopie van een schrijven van de minister was gevoegd. In dit schrijven vroeg de 

minister de CREG hem haar advies over de wijziging van het reglement over te maken 

binnen de wettelijk gestelde termijn van 40 dagen. De brief was gedateerd op 30 augustus, 

maar uit telefonisch onderhoud was gebleken dat noch de CREG noch de Commissie voor 

het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna: de CBFA) het schrijven had mogen 

ontvangen. Twee dagen later, op 10 september 2010, ontving de CREG alsnog de eerste, 

originele brief van de Minister. Beide brieven waren verstuurd zonder ontvangstbewijs. 

 

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

en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken schrijft 

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

door Belpex aan het reglement voor de uitwisseling van de energieblokken wordt 

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

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

aangetekende brief waarin Belpex vraagt deze wijzigingen goed te keuren, dient de minister 

deze wijzigingen na advies van de CREG en de CBFA goed te keuren of af te wijzen. 

 

Onderhavig voorstel werd goedgekeurd door het Directiecomité op de zitting van 30 

september 2010. 
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Bespreking van het voorstel van Belpex 

 

1. In het toelichtingsdossier meldt Belpex dat het huidige marktreglement moet worden 

aangepast naar aanleiding van het cross-border intraday project dat Belpex momenteel 

voorbereidt samen met Elia System Operator NV/SA (hierna: Elia), APX BV (hierna: APX) en 

TenneT TSO B.V. (hierna: Tennet). 

 

Het cross-border intraday project betreft een koppeling van het Belpex Continuous Intraday 

Market Segment (hierna: Belpex CIM) met de door APX in Nederland beheerde intraday 

markt. Door de koppeling zal de beschikbare intraday interconnectiecapaciteit op de 

Belgisch-Nederlandse grens voortaan op impliciete wijze worden toegekend aan de 

marktdeelnemers. Indien de intraday capaciteit op deze grens tijdig ter beschikking van 

Belpex en APX wordt gesteld, zou de koppeling van beide markten normaal gezien van start 

moeten gaan tegen eind november/begin december 2010. 

 

Voor het verhandelingsplatform koos Belpex voor de technologie van het Elbas 

verhandelingssysteem. Het zou het enige momenteel bestaande platform zijn dat impliciete 

en continue toekenning van interconnectiecapaciteit toelaat. Het toepassen van dit 

verhandelingssysteem vereist evenwel een aantal aanpassingen aan het bestaande 

marktreglement, die hieronder kort worden besproken. 

 

A. Opheffing van de Belpex Co-DAM 

 

2. De Belpex Continuous Day Ahead Market Segment (hierna: Belpex Co-DAM) werd 

op 13 maart 2008 gelanceerd als een onderdeel van de Belpex Spot Market. De Belpex Co-

DAM bleek evenwel niet succesvol, en werd sinds haar oprichting weinig of niet gebruikt. 

 

Omwille van het erg beperkte gebruik van dit segment, stelt Belpex voor om dit 

marktsegment te schrappen. De procedures en werking van Belpex kunnen hierdoor tevens 

worden vereenvoudigd. De Deelnemers en Onrechtstreekse Deelnemers zullen 

desgevallend eveneens ten gepaste tijde worden geïnformeerd. 

 

3. Gelet op het erg geringe succes van de Belpex Co-DAM lijkt het voorstel van Belpex 

redelijk en aanvaardbaar. 
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B. Positierekening 

 

4. Belpex stelt daarnaast voor om het aantal Positierekeningen, dat aan de Deelnemer 

wordt toegekend, te verhogen. In beginsel zou de Deelnemer voortaan over twee in plaats 

van één Positierekening beschikken, tenzij de Deelnemer of Onrechtstreekse Deelnemer 

beslist om geen toegang aan te vragen voor de Belpex DAM. 

 

5. Ook deze bepaling is niet problematisch en kan worden goedgekeurd. 

 

C. Ordervolume 

 

6. Zoals vermeld in randnummer 1, kiest Belpex voor de technologie van het Elbas 

verhandelingssysteem om de intraday marktkoppeling door te voeren. Dit systeem zal het 

Eurolight verhandelingssysteem vervangen voor wat betreft de verhandelingsaspecten. Het 

Eurolight verhandelingssysteem wordt momenteel door Belpex gebruikt voor het Belpex 

Continuous Intraday Market Segment (hierna: Belpex CIM). 

 

Door de keuze van het Elbas verhandelingssysteem moet een aanpassing worden 

doorgevoerd van het aantal decimalen waarin het Order volume kan worden uitgedrukt. Het 

kleinst verhandelbare volume dat het Elbas verhandelingssysteem toelaat, is immers slechts 

1 MWh, terwijl het Eurolight verhandelingssysteem Order volumes toeliet tot één cijfer na de 

komma (0,1 MWh). 

 

7. Volgens Belpex heeft de voorgestelde wijziging praktisch geen of weinig impact voor 

de Deelnemers. De contracten die tussen 13 maart 2008 en 30 juni 2010 waren afgesloten 

en die niet waren afgerond op een volle MWh vertegenwoordigen slechts 1,3% van alle 

afgesloten contracten in deze periode.  

 

De geringe impact van de maatregel werd ook bevestigd door de spelers die dergelijke 

contracten afsloten. Zo heeft Anode, die de meeste contracten met een decimaal op Belpex 

afsloot, niet aangegeven dat het wegnemen van deze mogelijkheid een onoverkomelijk 

probleem zou stellen, maar heeft het wel de wens uitgedrukt om deze mogelijkheid zo snel 

mogelijk weer ingevoerd te zien. Voor Electrabel en SPE was de weglating van een decimaal 

niet echt een probleem. 
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Hierbij weze opgemerkt dat Belpex niet uitsluit dat het gebruik van decimalen in de toekomst 

opnieuw zal worden ingevoerd. Een dergelijke mogelijkheid wordt alvast momenteel 

onderzocht door Nord Pool Spot, dat het Elbas verhandelingssysteem beheert. 

 

8. Gelet op voorgaande overwegingen, kan dit voorstel ter wijziging van het 

marktreglement eveneens gunstig worden beoordeeld. 

 

D. Munt 

 

9. Het gebruik van het Elbas verhandelingssysteem heeft eveneens tot gevolg dat het 

aantal decimalen moet worden aangepast waarin de Order prijs kan worden uitgedrukt. In 

het Elbas verhandelingssysteem kunnen prijzen slechts worden uitgedrukt met 1 cijfer na de 

komma, terwijl het Eurolight verhandelingssysteem prijzen toeliet tot 2 cijfers na de komma. 

 

10. Volgens het toelichtingsdossier van Belpex heeft de wijziging echter een minimale 

impact. In 81,2% van de op de Belpex CIM afgesloten contracten werd de prijs uitgedrukt in 

euro reeds afgerond op 1 in plaats van 2 decimalen.  

 

Dit is correct, maar het houdt ook in dat in 18,8% van de contracten twee decimalen werden 

gebruikt – wat toch wel een veel hoger percentage is dan de 1,3% van de contracten die qua 

ordervolume in decimalen werd uitgedrukt. 

 

11. Belpex meldt daarnaast dat het geen kennis heeft van verzoeken van Deelnemers in 

Scandinavië of Duitsland om een tweede cijfer na de komma in te voeren in het Elbas 

verhandelingssysteem. Het is de CREG niet duidelijk waarom tot nu toe nog nog niet een 

dergelijk verzoek werd ingediend. Het kan echter ook Belpex’ stelling bevestigen dat de 

voorgestelde maatregel effectief weinig tot geen impact heeft op de marktwerking. 

 

12. Zoals bij het verlies van een decimaal bij het order volume, is het feit dat de prijzen 

niet meer tot 2 cijfers na de komma zullen kunnen worden uitgedrukt, op zich spijtig. De 

Deelnemers verliezen hierdoor namelijk een mogelijkheid om de waarde van hun transacties 

verder te verfijnen. 
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De voorgestelde wijziging is ook hier echter niet onoverkomelijk. Een impliciete intraday 

marktkoppeling biedt immers talrijke voordelen voor de Deelnemers en voor de markt (o.m. 

de toename van transparantie en marktliquiditeit, het voorkomen van capacity hoarding of 

het efficiënter gebruik van intraday interconnectiecapaciteit), die dit verlies meer dan 

compenseren. In dit opzicht lijkt de voorgestelde maatregel dan ook aanvaardbaar. 

 

13. Wel zou het wenselijk zijn dat Belpex zou (laten) onderzoeken in hoeverre de 

Deelnemers in de toekomst opnieuw prijzen kunnen invoeren tot twee cijfers na de komma. 

 

Mocht blijken uit het toezicht van de CREG dat de toepassing van deze maatregel de 

elektriciteitsmarkt toch nog ongunstig zou beïnvloeden, zal de CREG de minister hiervan op 

de hoogte brengen. De CREG wijst er in dit kader op dat de minister steeds wijzigingen aan 

het marktreglement kan opleggen overeenkomstig artikel 8, §4, van het koninklijk besluit van 

20 oktober 2005. 

 

E. Taalkundige correcties 

 

15. Tot slot worden nog enkele kleinere aanpassingen aan het marktreglement 

voorgesteld en taalkundige correcties doorgevoerd, die na evaluatie evenmin problematisch 

lijken. 
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BESLUIT 

 

16. Belpex’ voorstel van wijziging van marktreglement werd ingediend naar aanleiding 

van het cross-border intraday project dat Belpex momenteel voorbereidt samen met Elia, 

APX en TenneT. 

 

De belangrijkste wijzigingen aan het marktreglement zijn als volgt: de opheffing van de 

Belpex Co-DAM, het ter beschikking stellen van twee in plaats van één Positierekening,  en 

beperkingen in het aantal decimalen waarin het Order volume en de Order prijs kan worden 

uitgedrukt. 

 

17. Uit de evaluatie van de voorgestelde wijzigingen blijkt dat het door Belpex ingediende 

dossier geen problematische aspecten bevat. Een impliciete intraday marktkoppeling biedt 

integendeel talrijke voordelen en is een verbetering ten opzichte van de huidige 

marktsituatie. 

 

Wel is het enigszins jammer dat de prijzen niet meer tot 2 cijfers na de komma zullen kunnen 

worden uitgedrukt. Het zou daarom wenselijk zijn dat Nord Pool Spot, naast haar onderzoek 

in hoeverre een decimaal kan worden toegelaten in de Order volumes, eveneens zou 

onderzoeken in hoeverre Deelnemers ook prijzen kunnen invoeren tot twee cijfers na de 

komma. 

 

18. Omwille van de in het huidige advies uiteengezette redenen beoordeelt de CREG het 

door Belpex op 9 augustus 2010 ingediende dossier dan ook gunstig en verleent de CREG 

aan de minister het advies om de voorgestelde wijzigingen aan het Belpex marktreglement 

goed te keuren. 

 
 

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

           

Dominique WOITRIN 
Directeur 

François POSSEMIERS 
Voorzitter van het Directiecomité 

 


