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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: “CREG”) onderzoekt 
hierna de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR (hierna: “Elia”) en Nemo Link 
Limited (hierna: “NLL”) voor nominatieregels voor uitwisselingen in day-ahead op de biedzonegrens 
België – Groot-Brittannië in het geval van schaduwveilingen (hierna: “de DA Nominatieregels”). Dit 
gebeurt op basis van artikel 23, tweede lid, 36° van de wet van 19 april 1999 betreffende de organisatie 
van de Elektriciteitsmarkt (hierna: “de Elektriciteitswet”). 

De CREG ontving een goedkeuringsaanvraag voor de DA Nominatieregels van Elia, op 7 november 
2018, in het Engels. Het DA Nominatieregels Voorstel omvatte ook, ter informatie, een verslag van de 
openbare raadpleging. Conform de overeenkomsten tussen de CREG en Elia, werd een Franstalige 
versie van het DA Nominatieregels Voorstel op 14 december 2018 ingediend bij de CREG. Het is de 
Franstalige versie van de DA Nominatieregels die het onderwerp vormt van deze beslissing en die in 
BIJLAGE 1 wordt toegevoegd. 

Deze beslissing wordt opgesplitst in vier delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijk kader. In het 
tweede deel worden de antecedenten van deze beslissing, inclusief de openbare raadpleging door Elia 
en NLL, toegelicht. In het derde deel ontleedt de CREG de DA Nominatiereels en het vierde deel, ten 
slotte, omvat de eigenlijke beslissing. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op de vergadering 
van 24 januari 2019. 
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1. WETTELIJK KADER 

1. Dit hoofdstuk herhaalt het wettelijk kader dat toepasselijk is op de DA Nominatieregels van Elia 
en dat de basis vormt van deze beslissing. Het wettelijk kader bestaat uit Europese wetgeving (de 
CACM Verordening) en Belgische wetgeving (de Elektriciteitswet en het Technisch Reglement).  

1.1. VERORDENING (EU) 2015/1222 VAN DE COMMISSIE VAN 24 JULI 
2015 TOT VASTSTELLING VAN RICHTSNOEREN BETREFFFENDE 
CAPACITEITSTOEWIJZING EN CONGESTIEBEHEER 

2. De CACM Verordening bepaalt dat de transmissiesysteembeheerders (hierna: “TSB’s”) dienen 
te waarborgen dat, op nationaal en regionaal niveau, wordt voorzien in reserve-oplossingen om 
grensoverschrijdende capaciteit toe te wijzen wanneer het prijskoppelingsproces niet tot resultaten 
leidt. Hiertoe dienen de TSB’s van een capaciteitsberekeningsregio een voorstel voor 
reserveprocedures te ontwikkelen en ter goedkeuring aan de betrokken regulerende instanties voor 
te leggen, volgens de bepalingen in artikel 44 van de CACM Verordening. 

Binnen een termijn van 16 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening 
ontwikkelt elke TSB, in coördinatie met alle andere TSB's in de capaciteitsberekeningsregio, 
een voorstel voor robuuste en tijdige reserveprocedures om een efficiënte, transparante en 
niet-discriminerende capaciteitstoewijzing te waarborgen voor gevallen waarin het 
eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert. 

Met betrekking tot het voorstel tot vaststelling van reserveprocedures wordt een 
raadpleging overeenkomstig artikel 12 gehouden. 

3. Artikel 50 van de CACM Verordening preciseert wanneer deze reserveprocedures geïnitieerd 
worden door de TSB’s. 

1. In het geval alle NEMO's die MCO-functies uitoefenen, niet in staat zijn alle of een deel 
van de resultaten van het prijskoppelingsalgoritme binnen de in artikel 37, lid 1, onder a), 
gespecificeerde termijn te verstrekken, gelden de overeenkomstig artikel 44 vastgestelde 
reserveprocedures. 

2. In gevallen waarin het risico bestaat dat alle NEMO's die MCO-functies uitoefenen, niet in 
staat zijn alle of een deel van de resultaten binnen de vastgestelde termijn te verstrekken, 
stellen alle NEMO's alle TSB's daarvan in kennis zodra het risico is vastgesteld. Alle NEMO's 
die MCO-functies uitoefenen, publiceren onmiddellijk een notitie voor de marktdeelnemers 
waarin wordt gemeld dat de reserveprocedures kunnen worden gebruikt. 
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1.2. WET VAN 29 APRIL 1999 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE 
ELEKTRICITEITSMARKT 

4. Artikel 23 van de Elektriciteitswet verleent de CREG de bevoegdheid om te oordelen over de 
regels die de netbeheerder, in casu Elia, ontwikkelt om de toegang tot de grensoverschrijdende 
infrastructuur mogelijk te maken. De CREG dient in het bijzonder te waken over het transparante en 
niet-discriminerende karakter van deze methoden. 

§ 2. De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake 
de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een algemene taak 
van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, 
anderzijds. 

Te dien einde zal de commissie: 

(…) 

35° op voorstel van de netbeheerder, de methoden goedkeuren die gebruikt zijn om de 
toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuren mogelijk te maken, met inbegrip van 
de procedures voor de toewijzing van de capaciteit en congestiebeheer. Deze methoden zijn 
transparant en niet-discrimineren. De commissie publiceert de goedgekeurde methoden op 
haar website; 

  



 

Niet-vertrouwelijk  6/12 

1.3. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2002 HOUDENDE EEN 
TECHNISCH REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN HET 
TRANSMISSIENET VAN ELEKTRICITEIT EN DE TOEGANG ERTOE 

5. De regels voor het beheer van congesties (binnen de eigen regelzone en op 
grensoverschrijdende infrastructuur) dienen door Elia te worden ontwikkeld en door de CREG te 
worden goedgekeurd, conform de bepalingen in artikel 180 van het Technisch Reglement. 

§ 1. De netbeheerder bepaalt op niet discriminerende en transparante wijze de methodes 
voor het beheer van congestie die door hem zijn toegepast. 

§ 2. Deze methodes voor congestiebeheer, alsook de veiligheidsregels, worden aan de 
commissie ter goedkeuring ter kennis gebracht en worden gepubliceerd overeenkomstig 
artikel 26 van dit besluit. 

§ 3. Bij de uitvaardiging en de inwerkingstelling van deze methodes, ziet de netbeheerder er 
inzonderheid op toe om: 

1° zoveel mogelijk rekening te houden met de richting van de elektriciteitsstromen en in het 
bijzonder wanneer de energie-uitwisselingen effectief de congestie doen verminderen; 

2° zoveel mogelijk betekenisvolle invloeden te vermijden op de elektriciteitsstromen in 
andere netten; 

3° problemen van congestie op het net op te lossen bij voorkeur met methodes die geen 
selectie tussen de energie-uitwisselingen van de verschillende toegangsverantwoordelijken 
inhouden; 

4° geschikte economische signalen te geven aan de betrokken netgebruikers. 

§ 4. Met het oog hierop kunnen deze methodes van congestiebeheer gebaseerd zijn op onder 
meer: 

1° de veilingen van de beschikbare capaciteit; 

2° de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de regelzone 
en/of, middels akkoord met de buitenlandse netbeheerder(s), door de gecoördineerde 
inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de betrokken buitenlandse 
regelzone(s) 

6. Artikel 183 bepaalt dat ook de regels voor de toewijzing van grensoverschrijdende 
transmissiecapaciteit door Elia worden ontwikkeld en door de CREG worden goedgekeurd. 

§ 1. De netbeheerder waakt over de uitvoering van één of meerdere methodes voor de 
toekenning van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van energie-
uitwisselingen met de buitenlandse netten. 

§ 2. Deze methodes zijn transparant en niet-discriminerend. Zij worden aan de commissie 
ter goedkeuring ter kennis gebracht en gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van dit 
besluit. 

§ 3. Zij beogen het gebruik van de capaciteit van het net te optimaliseren, overeenkomstig 
artikel 179. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

7. Op 24 juli 2015 werd de CACM Verordening gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese 
Unie, voor inwerkingtreding op 14 augustus 2015. Deze Verordening heeft tot doel het vaststellen van 
gedetailleerde regels inzake zoneoverschrijdende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, voor de 
day-ahead en intradaymarkten van de biedzones in de Europese lidstaten. Het vaststellen van 
reserveprocedures voor de toewijzing van capaciteit in het geval de normale marktkoppeling faalt, 
wordt door de Verordening naar voor geschoven als een noodzakelijke maatregel om de toegang tot 
grensoverschrijdende capaciteit te allen tijde te garanderen. 

8. Deze reserveprocedures warden, conform de bepalingen in artikel 44 van de CACM Verordening, 
door de TSB’s van de Channel capaciteitsberekeningsregio’s gezamenlijk ontwikkeld en ter 
godedkeuring voorgelegd aan de betrokken regulerende instanties in juni 2017.1 

9. In februari 2018 keurden alle Europese regulerende instanties2 een voorstel tot wijziging aan de 
afbakening van de capaciteitsberekeningsregio’s goed. Deze wijziging werd voorgesteld door alle TSB’s 
om de biedzonegrens BE-GB in de Channel capaciteitsberekeningsregio op te nemen. Sinds de 
goedkeuring van dit voorstel zijn Elia en Nemo Link formeel lid van de TSB’s van de Channel 
capaciteitsberekeningsregio. 

10. De Channel TSB’s (inclusief Elia) dienden in mei 2018 een voorstel tot wijziging van de 
reserveprocedures ter goedkeuring in bij de betrokken regulerende instanties ACM, CRE, CREG en 
Ofgem. Dit voorstel heeft tot doel de reserveprocedures door middel van schaduwveilingen te 
implementeren op alle biedzonegrenzen van de Channel capaciteitsberekeningsregio, inclusief de 
grens BE-GB. Dit voorstel werd door alle Channel regulerende instanties goedgekeurd in november 
2018.3 

11. In de Channel reserveprocedures geven de TSB’s de intentie aan om, in de situatie waarin de 
impliciete marktkoppeling geen resultaten oplevert, expliciete schaduwveilingen via het JAO (Joint 
Allocation Office). Deze expliciete veilingsregels voor de grens GB-BE werden conform de bepalingen 
in de Elektriciteitswet en het Technisch Reglement, in augustus 2018 door Elia ter goedkeuring aan de 
CREG voorgelegd. De CREG keurde deze SAR (Shadow Allocation Rules) in november 2018 goed.4  

12. De door de CREG goedgekeurde SAR dient om fysieke transmissierechten (hierna: “PTRs” voor 
phsyical transmission rights) te verkopen, die de houders ervan toestaan om de gekochte 
capaciteitsrechten te nomineren. Hiertoe diende Elia nominatieregels te ontwikkelen voor de PTRs die 
via schaduwveilingen werden aangekocht. 

13. Tijdens het ontwikkelen van de DA Nominatieregels hebben Elia en NLL een openbare 
raadpleging van de belanghebbenden georganiseerd, van 25 mei tot en met 25 juni 2018. Elia gaf, bij 

                                                           

1 Op dit moment omvatte de Channel capaciteitsberekeningsregio enkel de biedzonegrenzen FR-GB en NL-GB. Dit voorstel 

werd aldus enkel door Ofgem, CRE en ACM goedgekeurd 
2 Beslissing (B) 1674 over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle 

transmissiesysteembeheerders voor een wijziging van de afbakening van capaciteitsberekeningsregio’s 
3 Beslissing (B) 1863 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders 
van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor het gemeenschappelijk voorstel voor de reserveprocedures 
4 Beslissing (B) 1866 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de toewijzingsregels van 
capaciteit in day-ahead middels schaduwveilingen 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1674
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1863
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1866
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de indiening van de DA Nominatieregels, te kennen slechts één antwoord van een belanghebbende te 
hebben ontvangen. Dit wordt verder besproken in deel 2.2. 

14. De CREG ontving, op 7 november 2018, een goedkeuringsaanvraag voor een Engelstalige versie 
van de DA Nominatieregels. Deze goedkeuringsaanvraag omvatte, naast de nominatieregels, een 
verslag van de openbare raadpleging zoals vermeld in randnummer 13. Het is de Franstalige versie van 
de DA Nominatieregels, ontvangen op 14 december 2018, dat het voorwerp uitmaakt van deze 
beslissing en die in BIJLAGE 1 wordt toegevoegd. 

15. Ofgem ontving gelijktijdig een goedkeuringsaanvraag van NLL, in het kader van de 
goedkeuringsaanvraag voor de Nemo Link Access Rules5, voor de DA Nominatieregels. De CREG en 
Ofgem hebben, volgend op de indiening van de DA Nominatieregels, nauw overleg gepleegd en zijn 
gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat beide versies van dezelfde regels, onder de verschillende 
wetgevende kaders, kan worden goedgekeurd. 

16. De CREG verduidelijkt dat indien, ondanks het overleg en ondanks het akkoord tussen de CREG 
en Ofgem, de huidige beslissing van de CREG niet verenigbaar blijkt met de beslissingen genomen door 
Ofgem of andere regulerende instanties (bv. in het kader van de goedkeuring van de Channel 
Reserveprocedures), de CREG zich het recht voorbehoudt geheel of gedeeltelijk terug te komen op 
haar beslissing. 

2.2. OPENBARE RAADPLEGING 

17. Zoals aangehaald in randnummer 13, hebben Elia en NLL een openbare raadpleging met 
betrekking tot de DA Nominatieregels georganiseerd, zoals gebruikelijk is voor gelijkaardige 
goedkeuringsaanvragen in het kader van de implementatie van de CACM Verordening. Elia 
informeerde de Belgische belanghebbenden over de mogelijkheid om te reageren op deze raadpleging, 
via een nieuwsbericht op de website op 25 mei 2018. Het antwoord dat werd ontvangen tijdens de 
openbare raadpleging betrof een vraag om verduidelijking dat in geval van activatie van de 
Reserveprocedures de schaduwveilingen en DA Nominatieregels zouden worden geactiveerd. Dit werd 
door Elia bevestigd in het consultatieverslag en de DA Nominatieregels. 

18. Artikel 40, tweede lid van het Huishoudelijk Reglement van de CREG bepaalt dat, wanneer de 
betrokken TSB(‘s) reeds een effectieve openbare raadpleging organiseerde(n), de CREG geen openbare 
raadpleging dient te organiseren. De CREG is van mening dat de openbare raadpleging van de DA 
Nominatieregels door Elia en NLL, zoals beschreven in randnummer 17, effectief en voldoende is. Het 
Directiecomité van de CREG beslist bijgevolg geen openbare raadpleging met betrekking tot de 
onderhavige beslissing te organiseren. 

  

                                                           

5 Deze Nemo Link Access Rules beschrijven hoe de marktdeelnemers handel kunnen drijven over de interconnector Nemo 

Link. Ze werden bij Ofgem ingediend in navolging van de verplichting die NLL werd opgelegd onder de zgn. Interconnector 
Licence Condition waarover Ofgem in maart 2015 besliste. 
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3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

3.1. DOEL VAN HET VOORSTEL 

19. Het standaard day-ahead marktkoppelingsproces wordt op de meeste biedzonegrenzen in 
Europa, volgens de bepalingen in de CACM Verordening, via een impliciete prijskoppeling geregeld. 
Hierbij worden grensoverschrijdende capaciteiten en energie gelijktijdig verkocht en toegewezen aan 
de marktdeelnemers. De verschillende stappen in dit allocatieproces worden door de TSB’s en de 
genomineerde elektriciteitsmarktbeheerders (hierna: “NEMO’s”) gezamenlijk uitgevoerd.  

20. Wanneer dit impliciete prijskoppelingsproces niet tot resultaten leidt, dienen de TSB’s op 
regionaal of nationaal niveau de toegang tot de grensoverschrijdende capaciteiten te waarborgen door 
het vaststellen van reserveprocedures. In de Channel capaciteitsberekeningsregio impliceren deze 
reserveprocedures het toepassen van schaduwveilingen. Deze schaduwveilingen worden 
georganiseerd wanneer er een risico ontstaat dat het enkelvormige prijskoppelingsalgoritme niet tot 
resultaten kan, of dreigt te kunnen, komen. Deze situatie wordt beschreven in artikel 50 van de CACM 
Verordening.  

21. De toewijzingsregels middels schaduwveilingen in het SAR Voorstel preciseren hoe 
marktdeelnemers op expliciete wijze grensoverschrijdende capaciteit kunnen aankopen in de vorm 
van PTRs, wanneer de reserveprocedures op deze grens (of op regionaal niveau) in werking zijn.  

22. De DA Nominatieregels beschrijven de procedures die marktdeelnemers omvatten 
gedetailleerde informatie over de procedures, de eisen, tijdschema’s, gate-openingstijden en -
sluitingstijden en criteria voor de uitwisseling van de PTRs. Deze zijn, na goedkeuring, van toepassing 
op de biedzonegrens GB-BE in geval van activatie van de Channel Reserveprocedures middels 
schaduwveilingen. 

3.2. DE NOMINATIEREGELS 

23. De DA Nominatieregels omvatten, voor de biedzonegrens GB-BE en de interconnector Nemo 
Link, een beschrijving van: 

- het recht van houders van fysieke transmissierechten om schema’s voor 
elektriciteitsuitwisseling te nomineren, in artikel 3. Dit recht vloeit voort uit het tekenen 
van de Nomination Participation Agreement, de toetreding tot een aantal 
raamovereenkomsten met NGET en het tekenen van een ARP contract met Elia;  

- de minimale technische eisen ten behoeve van de nominatie, in artikel 4. Deze technische 
eisen zitten vervat in de regels die door NLL op haar website wordt gepubliceerd. 
Bovendien specificeren de TSB’s dat het Nominatieplatform een webgebaseerde 
applicatie is, en de houders van fysieke transmissierechten enkel een internettoegang 
dienen te hebben om deze rechten te nomineren;  

- een omschrijving van het nominatieproces, in artikel 5. De nominaties gebeuren per 
richting en per markttijdeenheid en volgens de Business Rules in Annex 1 van de DA 
Nominatieregels 

- de tijdsschema’s voor de nominaties, in artikel 6 en Annex 1. De houders van fysieke 
transmissierechten kunnen deze nomineren tussen 12:05 in D-1 en 14:00 D-1 of tot 15:30 
in D-1, afhankelijk van het moment waarop de Reserveprocedures geactiveerd worden. 
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- het format van de nominatie en communicatie, in artikel 7. Deze gebeuren allen via het 
webgebaseerde Nominatieplatform, volgens de regels bepaald en gepubliceerd door de 
betrokken TSB’s.  

24. De CREG gaat akkoord met de bepalingen in artikels 2 tot en met 7 en Annex 3 van de DA 
Nominatieregels Voorstel, voor wat betreft het nomineren van schema’s voor de 
elektriciteitsuitwisseling tussen Groot-Brittannië en België in geval van geactiveerde 
Reserveprocedures middels schaduwveilingen. 

25. Elia en NLL preciseren verder, in Titel 3 van het Channel Nominatieregels Voorstel, een aantal 
bepalingen met betrekking tot de inwerkingtreding, het verstrekken van bijkomende informatie in 
geval van annulatie van een Nominatiegate en vermindering van de gealloceerde capaciteit, de 
aansprakelijkheid van de partijen in het nominatieproces, het beslechten van geschillen, het inroepen 
van force majeure en de confidentialiteit van gegevens. De CREG gaat akkoord met de beschreven 
regelingen die het mogelijk maken aan de partijen en TSB’s om op een efficiënte en rechtszekere wijze 
het nominatieproces af te handelen.  

3.3. TRANSPARANTIE EN NIET-DISCRIMINERENDE KARAKTER VAN DE 
NOMINATIEREGELS 

26. Schaduwveilingen, fysieke transmissierechten en expliciete zijn gekende processen bij 
marktdeelnemers. De verschillende goedgekeurde versies van de SAR en de DA Nominatieregels (of 
nominatieregels voor langetermijn PTRs) zijn allen publiek beschikbaar op de website van JAO en 
kunnen vrijelijk worden geconsulteerd door de markt.  

27. Tijdens het ontwikkelen van DA Nominatieregels werd het voorstel publiek geconsulteerd. De 
CREG merkt op dat er tijdens de openbare raadpleging geen inhoudelijke opmerkingen, positief noch 
negatief, werden geformuleerd. De CREG is aldus van mening dat de nominatieregels in geval van 
schaduwveilingen over een voldoende transparant karakter beschikken en vraagt Elia, in 
samenwerking met de andere TSB’s en JAO, toekomstige wijzigingen aan de nominatieregels op 
dezelfde, transparante wijze te benaderen. 

28. De toepassing van schaduwveilingen en het nomineren van PTRs waarborgt, door het uniforme 
karakter over de meeste biedzonegrenzen van Europa en het feit dat dit door JAO en de betrokken 
TSB’s wordt georganiseerd, een gelijke toegang voor de marktdeelnemers tot de grensoverschrijdende 
capaciteiten. Hoewel het activeren van de reserveprocedures een uitzonderlijke maatregel vormt en 
het enkelvoudige prijskoppelingsproces doorgaans tot robuuste resultaten leidt, is het belangrijk dat 
marktdeelnemers in alle mogelijke situaties op gelijke wijze behandeld worden.  

29. Een afname van de harmonisatiegraad van deze en andere toewijzingsregels en nominatieregels 
middels schaduwveilingen bedreigt de gelijke behandeling van marktdeelnemers op verschillende 
biedzonegrenzen. De CREG vraagt daarom aan Elia om, in samenwerking met JAO en de andere TSB’s, 
zorgvuldig te waken over het uniforme karakter van de toewijzingsregels en nominatieregels middels 
schaduwveilingen die op haar en andere biedzonegrenzen van toepassing zijn. 
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4. BESLISSING 

Met toepassing van artikel 23, tweede lid, 36° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt beslist de CREG om, om de voorgaande redenen, het voorstel van de NV ELIA 
SYSTEM OPERATOR voor de nominatieregels voor uitwisselingen in day-ahead op de biedzonegrens 
België – Groot-Brittannië in het geval van schaduwveilingen, goed te keuren. 

 

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

          

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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