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DE BELGISCHE TRANSMISSIENETBEHEERDER, REKENING HOUDEND MET ONDERSTAANDE 
ELEMENTEN, 

Overwegende hetgeen volgt 

(1) Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie legt een richtsnoer vast betreffende 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna "CACM Verordening"), dat in werking is 
getreden op 14 augustus 2015. 
 

(2) Het doel van de CACM Verordening bestaat erin de capaciteitsberekening en -toewijzing op de 
grensoverschrijdende day-ahead- en intradaymarkten te coördineren en te harmoniseren. De 
CACM Verordening legt vereisten vast voor transmissiesysteembeheerders (hierna "TSB's" 
genoemd) om samen te werken op pan-Europees niveau en over de biedzonegrenzen heen. De 
CACM Verordening draagt bij tot het bereiken van een volledig geïntegreerde elektriciteitsmarkt 
voor Europa, door regels vast te leggen voor de introductie van een eenduidige benadering voor 
de grensoverschrijdende handel in elektriciteit binnen Europa. 
 

(3) Overeenkomstig Artikel 4 van de CACM Verordening hebben de Belgische autoriteiten (hierna 
"autoriteit") twee elektriciteitsbeurzen, Nord Pool AS en Epex Spot Belgium NV, in België 
aangewezen als genomineerde elektriciteitsmarkt operator (hierna "NEMO" genoemd). Deze 
beslissing is op 5 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

 
(4) Op 1 november 2018 voltooide Nord Pool AS een afsplitsing, waarbij de energiebeursactiviteiten 

werden afgestoten in een afzonderlijke entiteit en de marktkoppelingsactiviteiten door de 
oorspronkelijke entiteit werden behouden.  De oorspronkelijke entiteit veranderde haar naam in 
European Market Coupling Operator AS (hierna "EMCO" genoemd) en is de rechtsopvolger van 
Nord Pool AS. De energiebeursoperaties werden toegewezen aan een nieuwe rechtspersoon die 
de naam Nord Pool AS aannam. Beide entiteiten zijn volledig in handen van dezelfde 
holdingmaatschappij, Nord Pool Holding AS. EMCO, als rechtsopvolger van de oorspronkelijke 
entiteit Nord Pool AS, behoudt de aanwijzing als NEMO voor België en alle andere EU-lidstaten 
waar de oorspronkelijke entiteit Nord Pool AS was aangewezen of optrad als NEMO aangewezen 
in een andere lidstaat en handelsdiensten mag aanbieden in de day-ahead en/of intraday 
tijdsbestekken in een andere lidstaat. 

 
(5) Wat EPEX SPOT Belgium NV betreft, zal deze laatste met ingang van 31 december 2018 fuseren 

met EPEX SPOT S.E. door middel van een grensoverschrijdende fusie. Daarom zullen vanaf 
deze datum alle rechten en plichten van EPEX SPOT Belgium NV worden overgedragen aan 
EPEX SPOT S.E. EPEX SPOT S.E. is nog geen aangewezen NEMO in België, maar zal de 
aanvraagprocedure voor een dergelijke aanwijzing in België starten/heeft gestart Tijdens de 
aanvraagprocedure voor de aanwijzing als NEMO in België zal EPEX SPOT S.E. in België actief 
zijn als een NEMO’s die in een andere lidstaat is aangewezen en handelsdiensten mag aanbieden 
in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België. 

 
 

(6) Overeenkomstig Overweging (14) van de CACM Verordening moet, omwille van de efficiëntie 
en met het oog op de zo snel mogelijke uitvoering van een eenvormige day-ahead- en 
intradaykoppeling, bij deze koppeling – waar passend – gebruikgemaakt worden van bestaande 
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marktbeheerders en reeds ten uitvoer gelegde oplossingen, zonder dat concurrentie van nieuwe 
marktpartijen wordt uitgesloten. 
 

(7) Marktkoppeling wordt momenteel toegepast op de Belgische biedzonegrenzen voor het day-
ahead tijdsbestek. Het is gebaseerd op een impliciete capaciteitstoewijzing en verzekert een 
optimale toewijzing van zone-overschrijdende capaciteit via de maximalisatie van 
maatschappelijk welzijn.  
 
Deze optimalisatie wordt bekomen via het Euphemia-algoritme dat werd ontwikkeld in het kader 
van het Price Coupling of Regions-project (hierna "PCR-project") van de Europese 
energiebeurzen. Euphemia voert de economische optimalisatie uit en houdt daarbij rekening met 
de beperkingen van zone-overschrijdende capaciteit tussen landen, zoals die door de TSB's wordt 
bepaald. 
 

(8) Met betrekking tot het intraday tijdsbestek werd een Europees project genaamd "XBID Market 
Project" (hierna "XBID-project") opgestart door energiebeurzen in samenwerking met de TSB's, 
om tot een geïntegreerde zone-overschrijdende intradaymarkt te komen. Dit maakt de 
implementatie van een eenvormige oplossing voor intradaymarktkoppeling mogelijk.  
 
Uiteindelijk zal deze oplossing toelaten om op continue wijze orders van leden van 
energiebeurzen in een bepaald land te matchen met gelijkaardige orders van leden in hetzelfde 
of in een ander land, volgens de prijs en het tijdstip van de indiening, terwijl daarbij rekening 
wordt gehouden met de beperkingen van zone-overschrijdende capaciteit tussen landen (d.i. een 
continue impliciete toewijzing). 
 

(9) Op 26 juni 2017 hebben alle nationale regelgevende instanties (hierna "NRI's" genoemd) het 
voorstel goedgekeurd dat door alle NEMO's was ingediend om Europese 
marktkoppelingsbeheerfuncties in te voeren voor de eenvormige day-ahead en intraday-
koppeling (hierna "MCO-plan") overeenkomstig met Artikel 7(3) van de CACM Verordening. 
Het MCO-plan bevestigt respectievelijk de PCR-oplossing en de XBID-oplossing als basis voor 
de eenvormige day-ahead en intraday-koppeling. 
 

(10) Artikel 76(1) van de CACM Verordening vereist dat alle NEMO's de kosten dragen voor: 
a. de gemeenschappelijke, regionale en nationale kosten van de vaststelling, actualisering en 

verdere ontwikkeling van het prijskoppelingsalgoritme en de eenvormige day-
aheadkoppeling;  

b. de gemeenschappelijke, regionale en nationale kosten van de vaststelling, actualisering en 
verdere ontwikkeling van het continue matchingalgoritme en de eenvormige 
intradaykoppeling; 

c. de gemeenschappelijke, regionale en nationale kosten van de werking van de eenvormige 
day-ahead- en intradaykoppeling. 

 
(11) De kosten voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de day-ahead- en intradaymarkt 

moeten, overeenkomstig Artikel 80(2) van de CACM Verordening, worden uitgesplitst in: 
a. gemeenschappelijke kosten, resulterend uit gecoördineerde activiteiten van alle NEMO's of 

TSB's die deelnemen aan de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling;  
b. regionale kosten, resulterend uit de activiteiten van in een bepaalde regio samenwerkende 

NEMO's of TSB's;  
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c. nationale kosten, resulterend uit activiteiten van de NEMO's of TSB's in de lidstaat in kwestie 
  

(12) Artikel 75(2), van de CACM Verordening bepaalt dat de in Artikel 80(2), onder a), b) en c), 
bedoelde kosten dienen te worden vergoed via NEMO-vergoedingen, netwerktarieven of een 
ander door de NRI bepaald mechanisme. 
 

(13) De verdeling van de Gemeenschappelijke en Regionale kosten voor de vaststelling, wijziging en 
uitvoering van de gemeenschappelijke day-ahead- en intradaymarkt wordt respectievelijk in 
Artikel 80(3) en Artikel 80(4) van de CACM Verordening verduidelijkt: 
a. Artikel 80(3), definieert het aandeel van de Gemeenschappelijke kosten dat door de TSB's 

en NEMO's van een lidstaat moet worden ondersteund (hierna "de Rekening van de Lidstaat" 
of "Belgische Rekening" voor het deel van de kosten voor België); en 

b. Artikel 80(4), bepaalt dat Regionale kosten kunnen worden verdeeld tussen NEMO’s en 
TSB's van een lidstaat overeenkomstig de verdeelsleutel beschreven in Artikel 80(3) of kan 
worden onderworpen aan een regionale specifieke verdeelsleutel die is goedgekeurd door de 
relevante NRI's. 
 

(14) Artikel 76(2) van de CACM Verordening staat TSB's toe, met goedkeuring van de relevante 
NRI's, bij te dragen in de kosten die NEMO's op grond van Artikel 76(1) maken. In dergelijke 
gevallen is elke TSB binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van een kostenprognose 
van de betrokken NEMO's gerechtigd om bij de desbetreffende regulerende instantie ter 
goedkeuring een voorstel betreffende de kostenbijdrage in te dienen. 
 

(15) Alle NRI's bevestigden in hun brief van 10 mei 2017 over "NRAs guidance to NEMOs and TSOs 
for preparing the Yearly Report on cost as referred to Article 80 et seq of the CACM Guideline” 
en hun brief van 10 juli 2017 over "CACM-Costs" (zie Bijlage 1 en Bijlage 2) dat: 
a. bevoegde regelgevende instanties binnen elke lidstaat of derde land zullen beslissen hoe de 

Rekening van de Lidstaat moet worden gesplitst tussen TSB's en NEMO's binnen hun 
rechtsgebied; en 

b. kosten gemaakt tussen 14 augustus 2015 en 13 februari 2017 moeten buiten de CACM 
Verordening worden behandeld, wat betekent dat bestaande kostenverdeelsleutels kunnen 
worden toegepast; 

c. kosten voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormigee day-ahead en 
intraday-koppeling moeten worden behandeld in overeenstemming met de CACM-
bepalingen vanaf 14 februari 2017; en 

d. redelijke, efficiënt en economisch gemaakte kosten voor het XBID-project voor de periode 
van 14 augustus 2015 tot 13 februari 2017 kunnen worden teruggevorderd volgens de 
principes vastgelegd door de NWE + Letter of Comfort van 16 januari 2016. 

 
(16) Op 23 november 2017 heeft de CREG Elia richtsnoeren over de toepassing van de CACM-

kostenbepaling verstrekt in haar brief "Guidance on the sharing of costs incurred for the 
establishing, amending and operating single day-ahead and intraday coupling " (hierna "CREG 
Guidance") (zie Bijlage 3). 
 

(17) De CREG Guidance definieert de volgende verdeling voor de Belgische Rekening en Nationale 
kosten tussen Elia en aangewezen NEMO's in België: 
a. Gemeenschappelijke, Regionale en Nationale "Gezamenlijke TSB" kosten worden integraal 

toegewezen aan Elia; 
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b. 50% van de Gemeenschappelijke, Regionale en Nationale "Gezamenlijke TSB NEMO" -
kosten worden toegewezen aan Elia en 50% wordt toegewezen aan de in België aangewezen 
NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten 
mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België; 

c. Gemeenschappelijke, Regionale en Nationale "gezamenlijke NEMO" kosten worden 
integraal toegewezen aan de in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere 
lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday 
tijdsbestekken in België; en 

d. Individuele nationale NEMO kosten worden integraal toegewezen aan de betrokken NEMO. 
Regionale kosten die worden gedeeld op basis van een regionale verdeelsleutel, goedgekeurd 
door de NRI, in overeenstemming met Artikel 80 (4) van de CACM Verordening, worden 
rechtstreeks toegewezen aan de respectieve TSB's en NEMO's en zijn daarom uitgesloten van 
de Belgische Rekening, tenzij anders wordt bepaald in de regionale verdeelsleutel. 

 
(18) De CREG Guidance stelt dat in principe geen andere kostenbijdrage door Elia aan de NEMO's 

met betrekking tot de kosten voor het vaststellen, wijzigen en uitvoering van de eenvormige day-
ahead- en intraday koppeling, overeenkomstig Artikel 76(2) van de CACM Verordening zal 
worden goedgekeurd dan : 
a. Een kostenbijdrage door Elia aan de NEMO's van maximaal 50% van hun aandeel in de 

"Gezamenlijke NEMO" kosten van de Belgische Rekening en 
b. Een kostenbijdrage door Elia aan de NEMO's van maximaal 50% van hun aandeel in de 

Nationale Gezamenlijke NEMO kosten. 

CREG zal bovenstaande principes voor kostenbijdrage minstens op tweejaarlijkse basis herzien. 

 
(19) De CREG Guidance bepaalt dat: 

a. Ze van toepassing is vanaf 1 januari 2018; 
b. Aangenomen toezeggingen met betrekking tot kostenterugwinningsprincipes voor de 

periode tussen 14 februari 2017 en 31 december 2017 moeten worden gerespecteerd (geen 
retroactieve toepassing van de CREG Guidance); 

c. Wanneer de kosten met betrekking tot de periode vanaf 14 februari 2017 tot de toepassing 
van het Guidance worden herverdeeld in overeenstemming met CACM-bepalingen (bv. door 
het berekenen van een Belgische Rekening), moeten deze kosten dienovereenkomstig 
opnieuw worden afgehandeld op Belgisch niveau, waarbij de initiële beginselen voor 
kostenterugwinning tussen TSB's en NEMO's die van toepassing waren vóór de CREG-
richtsnoeren, enkel van toepassing zijn op de nieuw toegewezen kosten aan België. 

 
(20) De CREG Guidance vereist dat Elia het Voorstel betreffende een Kostenbijdrage voor jaar Y in 

jaar Y-1 indient op basis van een beste schatting van de kosten. De werkelijke bijdrage van Elia 
in jaar Y zal worden gerapporteerd via een ad-hoc rapport en gecontroleerd in Y + 1. 
 

(21) Dit document is een voorstel van ELIA, op basis van financiële gegevens verstrekt door de in 
België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en 
handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België, en is 
opgesteld in nauwe samenwerking met deze NEMO’s, voor een bijdrage van Elia aan kosten 
gemaakt door deze NEMO’s voor het kalenderjaar 2019 (hierna "Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage"), in overeenstemming met Artikel 76(2) van de CACM Verordening en in 
overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de CREG Guidance. 
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Indien de CREG Guidance zou worden gewijzigd, zal Elia, samen de in België aangewezen 
NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen 
aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België, dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage dienovereenkomstig aanpassen. 
 

(22) Dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage omvat niet de kosten die door centrale tegenpartijen 
(CCP's) en Shipping Agents worden gemaakt voor clearing en afwikkeling overeenkomstig 
Artikel 77 van de CACM Verordening. Elke bijdrage van Elia aan deze kosten zal onderworpen 
zijn aan een afzonderlijk besluit van de CREG 
 

(23) Artikel 9(9) van de CACM Verordening vereist dat het verwachte effect van dit Voorstel 
betreffende een Kostenbijdrage op de doelstellingen van de CACM Verordening wordt 
beschreven. De impact is hieronder weergegeven in het eerstvolgende punt. 
 

(24) Dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage draagt bij tot- en belemmert op geen enkele manier 
- de verwezenlijking van de doelstellingen beschreven in Artikel 3 van de CACM Verordening. 
De beginselen van de kostenbijdrage zoals uiteengezet in dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage: 
a. zorgen voor een eerlijke en niet-discriminerende behandeling van TSBs en NEMO's en zorgt 

voor een gelijk speelveld in overeenstemming met de doelstellingen van Artikels 3 (a) en (i) 
van de CACM Verordening aangezien: 

i. Gezamenlijke TSB-NEMO kosten worden op gelijke basis verdeeld tussen 
TSBs en NEMO's; en 

ii. het niveau van de kostenbijdrage van Elia is identiek voor alle aangewezen 
NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en 
handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken 
in België. 

b. dragen bij aan de efficiënte werking en ontwikkeling van het elektriciteitstransmissiestelsel 
en de elektriciteitssector in de Unie op de lange termijn aangezien: 

i. de duidelijke beginselen inzake kostendeling en kostenbijdrage voor alle 
betrokken actoren met betrekking tot kosten in verband met de vaststelling, 
wijziging en werking van de eenvormige day-ahead en intradaykoppeling de 
verdere ontwikkelingen zullen vergemakkelijken; en 

ii. de beginselen van de kostenbijdrage die in dit voorstel zijn vastgelegd, zorgen 
voor prikkels voor de betrokken NEMO’s en TSBs om de meest efficiënte 
implementatie van de eenvormige day-ahead en intradaykoppeling na te streven. 

 

(25) Op 22 december 2017 werd het Voorstel betreffende een Kostenbijdrage voor het kalenderjaar 
2018 door Elia ingediend bij de CREG met betrekking tot de bijdrage van Elia tot de kosten van 
de in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en 
handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België voor 
de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead en intraday koppeling, in 
overeenstemming met Artikel 76(2) van de  Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 
24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en 
congestiebeheer.  
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(26) Op 14 juni 2018 keurde de CREG Voorstel betreffende een Kostenbijdrage van Elia voor het 
kalenderjaar 2018 goed op basis van artikel 9 van de CACM-verordening. 

 

(27) Elia heeft formeel de expliciete goedkeuring gekregen van de in België aangewezen NEMO’s 
en/of van de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen 
aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken, zijnde van EMCO en van EPEX Spot 
Belgium en EPEX SPOT S.E., over de inhoud van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage 
voor het kalenderjaar 2019. 

 

 

 
DIENT HET VOLGENDE VOORSTEL TER GOEDKEURING IN BIJ DE CREG  
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TITEL 1 

Artikel 1 
Onderwerp en toepassingsgebied 

1. Dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage is het kostenbijdragevoorstel van Elia in 
overeenstemming met het Artikel 76(2) van CACM Verordening en volgens de principes van de 
“CREG Guidance”, betreffende kosten die optreden bij de in België aangewezen NEMO’s en/of  
NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-
ahead en/of intraday tijdsbestekken in België voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de 
eenvormige day-ahead en intraday koppeling voor het kalender jaar 2019.  
 

2. Dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage bepaalt hoe de Belgische Rekening 
(Gemeenschappelijke (EU) en Regionale kosten), in overeenstemming met Artikel 80(3) en (4) van 
de CACM Verordening wordt gedeeld tussen Elia en de in België aangewezen NEMO’s en de 
NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-
ahead en/of intraday tijdsbestekken in België en hoe om te gaan met regionale specifieke 
verdeelsleutels zoals gedefinieerd in Artikel 80(4) van de CACM Verordening. 
 

3. Dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage bevat een gedetailleerde beschrijving van de beginselen 
die zullen worden toegepast voor de kostenbijdrage van Elia voor het kalenderjaar 2019 op grond 
van Artikel 76(2), van de CACM Verordening. Een gebudgetteerd bedrag voor kostenbijdrage wordt 
vastgesteld op basis van ingeschatte kosten van de in België aangewezen NEMO’s of van een NEMO 
die in een andere lidstaat is aangewezen en handelsdiensten mag aanbieden in de day-ahead en/of 
intraday tijdsbestekken in België.  
 

4. Elia heeft formeel de expliciete goedkeuring gekregen van de in België aangewezen NEMO’s en/of 
van de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in 
de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken, zijnde van EMCO en van EPEX Spot Belgium en EPEX 
SPOT S.E., over de inhoud van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage voor het kalenderjaar 
2019. De ontvangen e-mails met de expliciete goedkeuring van elke NEMO zijn opgenomen in 
Bijlage 9 van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage. 
 

5. Dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage betreft niet de kosten die door centrale tegenpartijen 
(CCP's) en Shipping Agents worden gemaakt voor de clearing en afwikkeling in overeenstemming 
met Artikel 77 van de CACM Verordening. Elke bijdrage van Elia aan dergelijke kosten zal 
onderworpen zijn aan een afzonderlijk besluit van de CREG. 
 

6. Het Voorstel betreffende een Kostenbijdrage stelt duidelijke beginselen vast voor de afrekening, 
rapportering en ex-post reconciliatie van de kostenbijdrage door Elia voor het kalenderjaar 2019. 
 

7. Dit voorstel moet door de CREG worden goedgekeurd in overeenstemming met Artikel 9(8) e) van 
de CACM Verordening. 

 

Artikel 2 
Definities en interpretatie 

1. Tenzij de context het anders vereist, geldt in dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage het 
volgende:  
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a) Enkelvoud wijst ook op meervoud en omgekeerd;  
b) De inhoudsopgave, titels en voorbeelden zijn louter voor het gebruiksgemak toegevoegd en 

hebben geen invloed op de interpretatie van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage.  
c) Elke verwijzing naar wetgeving, voorschriften, richtlijnen, beschikkingen, autonome besluiten, 

codes of andere normatieve handelingen moet elke wijziging, verlenging of vernieuwing bevatten 
die op dat moment van kracht is. 
 

2. In dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage moeten verwijzingen naar aangewezen NEMO's en/of 
NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-
ahead en/of intraday tijdsbestekken, worden opgevat als verwijzingen naar de huidige 
respectievelijke rechtspersonen aangewezen in België of aangewezen in een andere lidstaat en hun 
respectieve rechtsopvolgers 

 
Artikel 3 

Kostendeling van de kosten gerelateerd aan de vaststelling, wijziging en uitvoering van de 
eenvormige day-ahead en intraday koppeling 

1. Voor de toepassing van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage worden de kosten voor het 
vaststellen, wijzigen en gebruiken van de enkele day-ahead- en intraday-koppeling onderverdeeld in 
de volgende categorieën: 

a. Day-ahead en Intraday; 
b. Gemeenschappelijk (EU), Regionaal en Nationaal; 
c. Vaststelling, wijziging en uitvoering; en 
d. Gezamenlijke TSB's, Gezamenlijke TSB-NEMO en Gezamenlijke NEMO-kosten. 

Individuele NEMO kosten worden op nationaal niveau als een afzonderlijke kostencategorie 
gerapporteerd. 
 

2. De Belgische Rekening die voortvloeit uit de toepassing van Artikel 80(3) en Artikel 80(4), van de 
CACM Verordeningen en de Nationale kosten, wordt op de volgende wijze toegewezen aan Elia, de 
in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en 
handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België: 

a. Gemeenschappelijke, Regionale en Nationale "gezamenlijke TSB" -kosten worden integraal 
toegewezen aan Elia; 

b. 50% van de Gemeenschappelijke, Regionale en Nationale "gezamenlijke TSB-NEMO" -
kosten worden toegewezen aan Elia en 50% wordt toegewezen aan de in België aangewezen 
NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten 
mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België; 

c. Gemeenschappelijke, Regionale en Nationale "gezamenlijke NEMO" kosten worden 
integraal toegewezen aan in België aangewezen NEMO’s of aan een NEMO die in een 
andere lidstaat is aangewezen en handelsdiensten mag aanbieden in de day-ahead en/of 
intraday tijdsbestekken in België; en 

d. Individuele Nationale NEMO-kosten worden integraal toegewezen aan de betrokken 
NEMO. 

 
3. Het resulterende aandeel van het Belgische Rekening voor het jaar 2019 voor aangewezen NEMO's 

in België en/of NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten aanbieden in 
België  in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken , zal voor 90% worden toegewezen aan EPEX 
SPOT S.E. en 10% aan EMCO voor de kosten gerelateerd aan het day-ahead tijdsbestek en 89,0278% 
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aan EPEX SPOT S.E. en 10,9722% aan EMCO voor de kosten gerelateerd aan het intraday 
tijdsbestek. Om deze resulterende aandelen te berekenen voor de kostendeling tussen de NEMO's in 
België voor 2019; i) wordt 80% verdeeld tussen de aangewezen NEMO's in België en en/of NEMO’s 
die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten aanbieden in België  in de day-ahead 
en/of intraday tijdsbestekken op basis van hun verhandelde volumes in 2018 voor elke 
markttijdsbestek en ii) 20% wordt gelijk verdeeld tussen de aangewezen NEMO’s in België en de 
NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten aanbieden in België  in de 
day-ahead en/of intraday tijdsbestekken. 
 

4. Regionale kosten die worden gedeeld op basis van een Regionale verdeelsleutel in overeenstemming 
met Artikel 80 (4) van de CACM Verordening, worden rechtstreeks toegewezen aan de respectieve 
TSB's en NEMO's en zijn daarom uitgesloten van de Belgische Rekening, tenzij anders gedefinieerd 
in de verdeelsleutel. 
 

5. De toepassing van de principes van Artikel 3(1) tot en met Artikel 3(3) van dit Voorstel betreffende 
een Kostenbijdrage resulteert in een gedetailleerde specificatie van de kosten die respectievelijk door 
Elia en in België aangewezen NEMO’s of van een NEMO die in een andere lidstaat is aangewezen 
en handelsdiensten mag aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België worden 
gesteund (voorafgaand aan de toepassing van enige kosten bijdrage door Elia in overeenstemming 
met Artikel 76(2) van de CACM Verordening). 

 
Artikel 4 

Principes voor de kostenbijdrage door Elia aan de kosten gerelateerd aan de vaststelling, 
wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead en intraday koppeling  

1. Elia stelt de volgende kostenbijdrage voor, in overeenstemming met Artikel 76 (2) van de CACM 
Verordening en in overeenstemming met de CREG Guidance, voor de kosten van de vaststelling, 
wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaymarkt voor kalenderjaar 2019 die 
onder Artikel 3 van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage zijn toegewezen aan de in België 
aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten 
mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België: 

a. 50% van de Gezamenlijke NEMO-kosten van de Belgische Rekening; 
b. 50% van de Gezamenlijke NEMO-kosten op Nationaal niveau; en 
c. Elke kostenbijdrage goedgekeurd door de CREG voor Regionale kosten die vallen onder een 

regionale specifieke verdeelsleutel in overeenstemming met Artikel 80 (4) van de CACM 
Verordening. 

Artikel 5 
Overzicht van de projecten en kosten welke in aanmerking komen voor kostendeling en 

kostenbijdrage 

1. Volgende kosten komen in aanmerking voor kostendeling en kostenbijdrage in overeenstemming met 
Artikel 3 en 4 van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage: 

a. Day-ahead specifiek: 
i. Kosten gerelateerd aan het project voor de eenvormige day-ahead marktkoppeling, 

inclusief de regionale aspecten aangaande het Multi-Regional Coupling Project 
(SDAC & MRC Project); 

ii. All NEMO Committee Kosten; 
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iii. Ontwikkelings- en operationele kosten voor het CWE Multiple NEMO Regionale 
markkoppeling project; en 

iv. Core FB MC Joint Project (nog niet formeel vastgelegd). 
b. Intraday specifiek: 

i. XBID project als zijnde het project voor de eenvormige intraday marktkoppeling ; 
ii. All NEMO Committee Kosten; 

iii. Core FB MC Joint Project (nog niet formeel vastgelegd) 
iv. Local Implementation Projects (LIPs) kosten voor de BE-DE grens; 

Deze kosten worden uitgesplitst in de kostencategorieën die zijn gedefinieerd in Artikel 3(1) van dit 
Voorstel betreffende een Kostenbijdragen. Verdere details van de subcategorieën van deze kosten 
zijn te vinden in Bijlage 4. Bijlage 7 en Bijlage 8 geven de rationale van respectievelijk EPEX Spot 
Belgium/EPEX SPOT S.E. en EMCO voor een kostenbijdrage aan bovengenoemde kosten. 

 

2. Bij het opstellen van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage ging Elia ervan uit dat volgende 
kosten niet onder Artikel 76(1) van de CACM Verordening vallen: 

a. CWE Joint Project (operationele en projectgerelateerde) kosten en CWE MPLS-kosten 
volgens de CWE-raamovereenkomst voorafgaand aan de go-live van Multiple NEMO in 
CWE: Elia stelt voor om, op zijn minst tijdelijk, de bovengenoemde CWE-gerelateerde 
kosten te blijven verdelen op basis van de bestaande (of, in voorkomend geval, 
geactualiseerde) regionale specifieke verdeelsleutel. Deze kosten worden daarom 
rechtstreeks toegewezen aan de verschillende projectpartijen, zonder dat hierop een verdere 
kostenbijdrage is voorzien. Hetzelfde kan in de toekomst van toepassing zijn op de kosten in 
verband met het Core FB MC Joint Project onder Artikel 5(1) van dit Voorstel; en 

b. Kosten gerelateerd aan de Simulation Facility (een tool om marktkoppeling te simuleren): 
Elia stelt voor dat de reeds overeengekomen kostendelings- en kostenbijdrageprincipes (ten 
minste tijdelijk) worden gehandhaafd. 

 
Elia zal de CREG informeren in het geval er een besluit zou worden genomen op Gemeenschappelijk 
(EU) of Regionaal niveau dat deze kosten moeten worden beschouwd als kosten die verband houden 
met de vaststelling, wijziging en werking van de eenvormige day-ahead- en intradaymarkt. In dat 
geval zal Elia de CREG zo snel mogelijk informeren en zal Elia, als gevolg van deze wijziging, een 
update opleveren van Tabel 1 onder Artikel 5(3) en Bijlage 4 van dit Voorstel waarin deze impact 
van deze wijzigingen in wordt opgenomen.  
 
Volledigheidshalve is een schatting van de kosten van 2019 met betrekking tot de kosten onder deze 
paragraaf te vinden in Bijlagen 4 en 5 van dit Voorstel. 
 

3. Tabel 1 geeft een overzicht van de geraamde kosten voor 2019 voor de verschillende 
kostencategorieën van de Belgische Rekening. De tabel geeft ook een overzicht van de kostendeling 
tussen Elia en de in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn 
aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in 
België en een geschat budget voor de kostenbijdrage van Elia voor kalenderjaar 2019. 

Tabel 1: Overzicht van de Belgische Rekening (day-ahead en intraday) en de kostendeling tussen de TSB en de NEMO’s 

 

 
[…] 
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Bij het indienen van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage werden geen kosten geïdentificeerd 
op Nationaal niveau die in aanmerking komen voor kostenbijdrage in overeenstemming met de 
CREG-Guidance. 
 

4. Bijlage 4 bevat een gedetailleerde uitsplitsing van de geraamde kosten van Artikel 5(1), naar de 
verschillende categorieën van Artikel 3(1). De Belgische Rekening wordt gedefinieerd op basis van 
een initieel ingeschatte verdeelsleutel voor België. Daarnaast is een meer gedetailleerde schatting 
van het budget voor de kostenbijdrage van Elia aan de in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s 
die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead- 
en/of intraday tijdsbestekken in België voor kalenderjaar 2019 opgenomen in Bijlage 4. Tot slot 
geven Bijlagen 4 en 5 gedetailleerde aannames over het bedrag van de beschouwde kosten en de 
toegepaste verdeelsleutels. 
 

5. De veronderstellingen en kostenramingen in paragrafen 3 en 4 van dit Artikel zijn gebaseerd op de 
meest recente informatie die beschikbaar is bij het indienen van dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage en kunnen in 2019 worden gewijzigd. 
 

6. Elia zal de CREG contacteren in het geval er in 2019 nieuwe kosten of projecten zouden zijn die niet 
in Artikel 5(1) en 5(2) van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage staan en die mogelijk in 
aanmerking komen voor kostendeling en kostenbijdrage. Wanneer de CREG ermee instemt om die 
kosten op te nemen, zal Elia een update van tabel 1 van Artikel 5(3) en de Bijlagen 4 en 5 van dit 
Voorstel betreffende een Kostenbijdragen indienen 
 
 

Artikel 6 
Voorwaarden voor kostendeling en kostenbijdrage  

1. Om gemeenschappelijke TSB-NEMO- en gezamenlijke NEMO-kosten in aanmerking te laten komen 
voor respectievelijk het delen van de kosten krachtens Artikel 3 en kostenbijdrage krachtens Artikel 
4 van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

a. de kosten dienen voort te vloeien uit een van de projecten genoemd in Artikel 5(1) of -in 
geval van toekomstige wijzigingen- Artikel 5(2) en 5(6) van dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage; 

b. de kosten moeten een duidelijke contractuele basis hebben (of, in voorkomend geval, het 
resultaat zijn van een beslissing van het relevante bestuursorgaan van het project); 

c. de gefactureerde kosten moeten worden gevalideerd in een officieel bestuursorgaan van de 
respectieve projecten (en een bewijs van onderliggende validatie en een kopie van de 
originele factuur); 

d. kosten moeten controleerbaar zijn en bekend zijn en vooraf aan Elia worden medegedeeld; 
e. een gedetailleerde beschrijving van de kosten zal worden verstrekt, inclusief een 

verantwoording van de reden waarom kosten onderhevig zijn aan kostendeling of 
kostenbijdrage krachtens dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage; en 

f. kosten zullen worden onderworpen aan het verslag op grond van Artikel 80(1) van de CACM 
Verordening. 
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2. Kosten die niet voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1 van dit Artikel zullen niet worden 
onderworpen aan kostendeling of kostenbijdrage krachtens dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage. 
 
 

Artikel 7 
Verrekening, rapportage en afstemming van de kostenbijdrage 

1. Voor 2019 zal Elia op kwartaalbasis een kostenbijdrage leveren aan de NEMO's. De NEMO's zullen 
aan het begin van elk kwartaal een factuur naar Elia sturen voor het overeenkomstige kwartaal op 
basis van de geraamde kostenbijdrage krachtens Artikel 5 (d.w.z. 1/4 van het geschatte jaarlijkse 
budget per kwartaal). 
 

2. Elia dient, samen met de in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat 
zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken 
in België, een definitief rapport in bij de CREG met de werkelijke kostendeling en bijdrage in  2019 
op de laatste werkdag van de maand Februari 2020, op basis van de template opgenomen in Bijlage 
6 van dit Voorstel. 
 

3. Elke NEMO zal op reguliere basis in de loop van 2019 een rapport naar Elia sturen met een overzicht 
van de effectief gemaakte kosten van de projecten waarvoor een bijdrage van Elia aan de NEMO is 
voorzien. 
 

4. De in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en 
handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België zullen Elia 
de vereiste informatie verstrekken om de rapportage van de kosten van paragraaf 2 te verrichten, 
uiterlijk op 31 januari 2020. 
 

5. Op verzoek van de CREG zullen Elia en de in België aangewezen NEMO’s of de NEMO’s die in 
een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of 
intraday tijdsbestekken in België, binnen de door de CREG opgelegde termijnen, aanvullende 
informatie verstrekken die nodig is om de beoordeling van de gemaakte kosten te vergemakkelijken. 
In dit proces zal Elia deze vragen consolideren en ingrijpen als tussenpersoon tussen de CREG en de 
in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en 
handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday tijdsbestekken in België. 
 

6. De CREG neemt binnen twee maanden na indiening een besluit over het verslag van paragraaf 2 van 
dit Artikel. 
 

7. Er vindt een ex-postafstemming plaats voor kostenbijdrage in 2019 om het verschil tussen de 
afgehandelde kostenbijdrage krachtens paragraaf 1 van dit Artikel (op basis van het budget) en de 
werkelijke kostenbijdrage (op basis van werkelijk gemaakte kosten) te bepalen in het goedgekeurde 
jaarverslag van 2019 op grond van paragraaf 2 van dit Artikel. Indien, op basis van het door de CREG 
goedgekeurde rapport, de werkelijke kostenbijdrage op basis van de werkelijk gemaakte kosten: 

a. hoger is dan het reeds verrekende begrote bedrag krachtens paragraaf 1 van dit Artikel, zal 
Elia het verschil met NEMO's verrekenen binnen twee maanden na goedkeuring door de 
CREG van het rapport (bijvoorbeeld via een factuur van de NEMO aan Elia); 
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b. lager is dan het reeds verrekende gebudgetteerde bedrag krachtens paragraaf 1 van dit 
Artikel, zullen de NEMO's het verschil met Elia verrekenen binnen twee maanden na 
goedkeuring door de CREG van het rapport. (bijvoorbeeld door een creditnota van de 
NEMO's aan Elia). 

 
8. Wanneer de CREG delen van de kosten van het rapport op grond van paragraaf 2 verwerpt, zullen 

deze kosten binnen twee maanden na het genoemde besluit van de CREG opnieuw worden 
afgewikkeld tussen Elia en de in België aangewezen NEMO’s en de NEMO’s die in een andere 
lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intraday 
tijdsbestekken in België in overeenstemming met de CREG-beslissing. 
 

9. Elia behoudt zich het recht voor om de toekomstige kostenbijdrage aan een NEMO op te schorten in 
het geval dat de betreffende NEMO de beginselen van paragraaf 6 (b) of 7 van dit Artikel niet 
respecteert. 

Artikel 8 
Vertrouwelijkheid 

1. Dit rapport bevat gevoelige commerciële informatie over de in België aangewezen NEMO’s en de 
NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-
ahead en/of intraday tijdsbestekken in België. 
 

2. Elia zal de door de NEMO's verstrekte gegevens enkel gebruiken voor het doel van dit Voorstel 
betreffende een Kostenbijdrage, het rapport vermeld in Artikel 7(2) van dit Voorstel, en, indien nodig, 
om het proces vermeld in Artikel 80(1) van de CACM Verordening te vervullen 

 

Artikel 9 
Implementatiedatum  

1. Dit Voorstel voor een Kostenbijdrage is van toepassing, mits goedgekeurd, met terugwerkende kracht 
vanaf 1/1/2019 voor elke kostenbijdrage van Elia aan de in België aangewezen NEMO’s en  de 
NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-
ahead en/of intraday  tijdsbestekken in België voor kosten in verband met de vaststelling, wijziging 
en uitvoering van de eenvormige day-ahead en intraday markt in 2019 

Artikel 10 
Taal 

1. De referentietaal voor dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage is Engels. Om twijfel uit te sluiten 
zal Elia, gezien het genoodzaakt is om dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage in de nationale 
taal of talen te vertalen, in geval van inconsistenties tussen de Engelstalige (niet-vertrouwelijke) 
versie die Elia gepubliceerd heeft in overeenstemming met Artikel 9(14) van de CACM Verordening 
en eender welke andere versie in een andere taal, in overeenstemming met de nationale wetgeving, 
desbetreffende nationale regelgevende instanties een bijgewerkte vertaling van het Voorstel 
betreffende een Kostenbijdrage bezorgen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 (a&b): Brief van alle regulatoren van 10 mei 2017 betreffende een richtsnoer ter 

voorbereiding van het Jaarlijkse Rapport onder Artikel 80 van de CACM Verordening 

Bijlage 1 is elektronisch via e-mail verzonden naar de CREG (Ter attentie van Mr. G. Wilmart, 
Gilles.Wilmart@creg.be). 
 

Bijlage 2: Brief van alle regulatoren van 10 juli 2017 betreffende CACM kosten 

Bijlage 2 is elektronisch via e-mail verzonden naar de CREG (Ter attentie van Mr. G. Wilmart, 
Gilles.Wilmart@creg.be). 
 

Bijlage 3: Brief van de CREG van 23 november 2017 over “Guidance on the sharing of costs 

incurred for the establishing, amending and operating single day-ahead and intraday 

coupling” 

Bijlage 3 is elektronisch via e-mail verzonden naar de CREG (Ter attentie van Mr. G. Wilmart, 
Gilles.Wilmart@creg.be). 
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Bijlage 4: Gedetailleerd overzicht van de kostenbijdrage 

Bijlage 4 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de geschatte kostenbijdrage, waaronder: 
- details met betrekking tot de gebruikte sleutel voor het bepalen van de Belgische Rekening; 
- overzichtstabellen van de in Artikel 5(1), opgesomde kosten, uitgesplitst volgens Artikel 3(1) van 

dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage; 
- gedetailleerde uitsplitsing van de kosten per project of begroting voor zover mogelijk, met meer 

duidelijkheid over de opgenomen subcategorieën; en 
- de berekening van de Belgische Rekening voor day-ahead en intraday, de kostendeling van de 

Belgische Rekening in overeenstemming met Artikel 3(2), en kostenbijdrage door Elia aan 
NEMO's in België in overeenstemming met de beginselen van Artikel 4. 

Details over de toegepaste kostenverdeelsleutels voor het bepalen van de Belgische Rekening: 
 
Om de Belgische Rekening te verkrijgen, wordt een verdeelsleutel toegepast op de volgende kosten: 

- Gemeenschappelijke (EU) kosten: de verdeelsleutel is gedefinieerd in overeenstemming met Artikel 
80(3) van de CACM Verordening en de brief van alle NRI's van 10 mei 2017 over "NRAs guidance 
to NEMOs and TSBs for preparing the Yearly Report on cost as referred to Artikel 80 et seq of the 
CACM Guideline” en hun brief van 10 juli 2017 over" CACM-kosten "; 

- De Regionale kosten: ofwel dezelfde verdeelsleutel als voor Gemeenschappelijke (EU) kosten in 
overeenstemming met Artikel 80(3) van de CACM Verordening echter dan toegepast voor de 
relevante regionale scope of een regionale specifieke verdeelsleutel die een kostenpercentage 
definieert voor elke lidstaat in de regio in overeenstemming met Artikel 80(4) van de CACM 
Verordening. 

Voor de Gemeenschappelijke (EU) kosten is de verdeelsleutel die in dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage wordt gebruikt, gebaseerd op de meest recentelijk beschikbaar informatie voor het day-
ahead en intraday tijdsbestek op het ogenblik van de indiening van dit voorstel. 
 
Elia wil benadrukken dat deze verdeelsleutels schattingen zijn die, met de hierboven vermelde aannames, 
hebben geleid tot een eerste onderbouwde berekening van de Belgische Rekening voor dit Voorstel 
betreffende een Kostenbijdrage. Voor de definitieve kostenverdeling en kostenbijdrage van de werkelijke 
Gemeenschappelijke (EU) en Regionale kosten, moet de verdeelsleutel die tussen de NEMO's en TSB's 
wordt overeengekomen en goedgekeurd door de NRI's voor 2019 worden toegepast. 
 
Een tabel met de details van de verdeelsleutel die van toepassing is voor de categorieën vaststelling, 
wijziging en uitvoering van day-ahead en intraday is hieronder opgenomen. 
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EU Gemeenschappelijke kosten 

 

 
Finale verdeelsleutel to te passen op de EU 

Gemeenschappelijke Kosten om de Belgische 
Rekening te bepalen 

Day-Ahead  

vaststelling 2,451% 

wijziging 2,451% 

uitvoering 2,534% 

Intraday  

vaststelling 2,934% 

wijziging 2,934% 

uitvoering 4,731% 
 
Bij het indienen van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage waren er aparte verdeelsleutels voor de 
categorieën "vaststelling", "wijziging" enerzijds en "uitvoering" anderzijds. 
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Regionale kosten 
 
Bij het indienen van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage zijn er regionale verdeelsleutels voor het 
MRC en de regionale marktkoppelingsprojecten van de CWE. 
 

- Voor het MRC Regionale-marktkoppelingsproject zal de regionale verdeelsleutel in 
overeenstemming zijn met artikel 80(3), van de CACM-verordening, maar toegepast op het 
specifieke regionale toepassingsgebied van het MRC-project. 

o Aangezien op het MRC-project alleen operationele kosten optreden. Is er enkel een 
verdeelsleutel voor de uitvoerings kosten van het regionale MRC-project, die in de 
onderstaande tabel is opgenomen 

MRC Regionale kosten 
Gezamenlijke TSB 
Kosten 

Gezamenlijke TSB-
NEMO Kosten 

Gezamenlijke NEMO 
Kosten 

Uitvoering 2,76% 2,74% 2,74% 

 
 
Op het moment van indiening van Voorstel betreffende een Kostenbijdrage is er nog geen formele 
eindbeslissing genomen voor alle relevante verdeelsleutels voor 2019 voor het CWE Regionale-
marktkoppelingsproject. 

- De verdeelsleutel voor het CWE Regionale-marktkoppelingsproject voor de operationele kosten 
voorafgaand aan de ingebruikname van de MNA in CWE werd reeds beslist door de CWE NRI's. De 
kosten zullen worden gedeeld op basis van een gelijke verdeling met een directe allocatie van de 
kosten aan elke partij in het project. 
 

- De beslissing voor de verdeelsleutel van toepassing op de operationele kosten van de CWE vanaf de 
go-live van de MNA en de kosten voor de vaststelling en wijziging van de MNA voor het regionale 
marktkoppelingsproject van de CWE is nog niet genomen. 

  
Bijgevolg zijn de kosten van het CWE Regionale-marktkoppelingsproject momenteel  nog niet opgenomen 
in de Belgische Rekening. Met deze kosten zal rekening worden gehouden op basis van de verdeelsleutels 
zoals beslist door de CWE NRIs. 
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Kostentabellen met een totaaloverzicht van project en kosten die in aanmerking komen voor 
kostendeling en kostenbijdrage 
 
Tabel A: Som van de opgesomde kosten voor day-ahead van Artikel 5(1), uitgesplitst volgens de categorieën 
van Artikel 3(1) punt b), c) en d). Dit zijn schattingen op basis van de ontvangen kostenraming van de 
NEMO's 
 
 
 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel B: Som van de opgesomde kosten voor intraday van Artikel 5(1), uitgesplitst volgens de categorieën 
van Artikel 3(1) punt b), c) en d). Dit zijn schattingen op basis van de ontvangen kostenraming van de 
NEMO's. 
 

 
 

[…] 
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Tabel C: Details betreffende de kosten gerelateerd aan day-ahead zoals opgesomd in Artikel 5(1) 
 
 

 
[…] 

 
 
 

 
Kosten opgenomen in de cijfers van bovenstaande overzichtstabel van de day-ahead Gemeenschappelijke 
(EU)  en Regionale Kosten zijn de volgende: 

 
- SDAC (Eenvormige Day-Ahead Koppeling) kosten volgens het SDAC budget van 2019, zoals 

gepresenteerd op de MRC Steering Committee van 05/12/2018 
- MRC kosten gebaseerd op het budget van 2019 
- Kosten van het NEMO Committee, waarvoor de NEMO’s een verdeling voorstellen van 50% tussen 

day-ahead en intraday, en worden toegekend aan de categorie vaststelling/wijziging voor zowel day-
ahead als intraday. 

o Nemo Committee kosten kunnen alleen worden onderworpen aan kostendeling en 
kostenbijdrage als ze Gemeenschappelijke NEMO kosten zijn (bijv. PMO-diensten, 
convenor-kosten). Kosten van individuele NEMO's (bijvoorbeeld voor deelname aan 
vergaderingen, reiskosten) zijn niet onderworpen aan de principes van kostendeling en 
kostenbijdrage van Artikel 3 en 4 (behandeld als Individuele Nationale NEMO kosten). 

o Deze kosten moeten worden gerechtvaardigd door de facturen van de corresponderende 
Gemeenschappelijke NEMO kosten 
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Tabel D: Details betreffende de kosten gerelateerd aan intraday zoals opgesomd in Artikel 5(1) 
 
 
 

[…] 
 
 
 

 
De kosten opgenomen in de cijfers van bovenstaande overzichtstabel van de intraday Gemeenscappelijke 
(EU) & Regionale kosten zijn de volgende: 

- XBID-kosten, gebaseerd op het XBID budget van 2019; en 
- Kosten van het NEMO Committee, waarvoor de NEMO’s een verdeling voorstellen van 50%  tussen 

day-ahead en intraday, en worden toegekend aan de categorie vaststelling/wijziging voor zowel day-
ahead als intraday. 

o Nemo Committee kosten kunnen alleen worden onderworpen aan kostendeling en 
kostenbijdrage als ze Gemeenschappelijke NEMO-kosten zijn (bijv. PMO-diensten, 
convenor-kosten). Kosten van individuele NEMO's (bijvoorbeeld voor deelname aan 
vergaderingen, reiskosten) zijn niet onderworpen aan de principes van delen en bijdragen 
van Artikel 3 en 4 (behandeld als Individuele Nationale NEMO-kosten). 

o Deze kosten moeten worden verantwoord door de facturen van de corresponderende 
Gemeenschappelijke NEMO kosten. 
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Tabel E: berekening van de Belgische Rekening voor de day-ahead kosten, inclusief Elia’s totale bijdrage 
aan deze Belgische Rekening. In een eerste stap is de kostendeling tussen Elia en de NEMOs toegepast zoals 
beschreven in Artikel 3(2). In een tweede stap zijn de principes van de kostenbijdrage volgens Artikel 4 
toegepast. 
 
Belgische Rekening in Day-Ahead 
 
 
 
 

[…] 
 
 
 
Gemeenschappelijke (EU) Kosten: 
 

 
 
 

[…] 
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Regionale kosten 
 

 Op het moment van het indienen van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage kan er alleen voor 
de MRC Regional Kosten een verdeelsleutel worden toegepast om de Belgische Rekening voor dit 
regionale project te bepalen.  

 Zoals reeds bescrheven in het begin van deze Bijlage 4, is er op het moment van indiening van dit 
Kostenbijdragevoorstel nog geen formele eindbeslissing genomen voor alle relevante verdeelsleutels 
voor 2019 voor het CWE Regionale-marktkoppelingsproject. Als gevolg hiervan kunnen de CWE 
kosten in dit voorstel niet worden toegewezen aan de Belgische Rekening. Het beschikbare totaal 
budget voor 2019 van het project van de regionale marktkoppeling van CWE zelf is niettemin 
opgenomen in dit voorstel voor de volledigheid in Annex 5.  

 Van zodra de definitieve beslissing over de regionale verdeelsleutel voor CWE door de NRI's van 
CWE is genomen, kunnen de volgende verdeelsleutels worden toegepast op de regionale CWE-
begroting: 

o Voor de operationele kosten voorafgaand aan de go-live van de CWE MNA is er een gelijke 
verdeelsleutel met directe kostallocatie aan elke partij. Zoals uiteengezet in artikel 5(2) a), 
vallen deze kosten niet onder artikel 76(1) van de CACM Verordening. 
 

o Voor het CWE-project vallen de kosten zoals vermeld onder artikel 5(1) zijnde de 
vaststelling en wijzigingskosten van het CWE MNA-project, alsmede de operationele kosten 
van het CWE-project na de go-live van de MNA. De verdeelsleutel zoals beslist door de 
NRI's van de CWE zal worden toegepast op deze kosten. 

 
 
 
 

[…] 
 
 
 
 

Nationale Kosten 
Op het moment van indiening van dit Voorstel waren er geen Nationale Kosten waarvoor de kostendeling en 
kostenbijdrage principes van Artikel 3 en Artikel 4 toegepast moeten worden 
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Tabel F: berekening van de Belgische Rekening voor de intraday kosten, inclusief Elia’s totale bijdrage aan 
deze Belgische Rekening. In een eerste stap is de kostendeling tussen Elia en de NEMOs toegepast zoals 
beschreven in Artikel 3(2). In een tweede stap zijn de principes van de kostenbijdrage volgens Artikel 4 
toegepast. 
 
Belgische Rekening in Intraday 
 
 

 
[…] 

 
 
 
 
Gemeenschappelijke (EU) Kosten: 
 
 

 
 

[…] 
 
 
 
 
Regionale Kosten 
 

 Op het moment van indiening van dit Voorstel betreffende een Kostenbijdrage waren er geen 
Regionale kosten aanwezig in de Belgische Rekening waarvoor de kostendeling en kostenbijdrage 
principes van Artikel 3 en Artikel 4 toegepast moeten worden 

 Regionale kosten waar regionale verdeelsleutels zijn toegepast met directe kostenallocatie. 

 
 
Nationale Kosten 
Op het moment van indiening van dit Voorstel waren er geen Nationale Kosten waarvoor de kostendeling en 
kostenbijdrage principes van Artikel 3 en Artikel 4 toegepast moeten worden 
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Bijlage 5: Aannames voor de 2019 budgetten onder dit voorstel  

De volgende budgetten werden gebruikt om de bedragen van Bijlage 4 te bepalen:: 
 SDAC Budget 2019, versie van de Steering Committee van 05/12/2018; 
 NEMO Committee INC Budget, versie gecirculeerd naar INC en goedgekeurd op 

25/10/2018; 
 MRC Budget 2019, versie van MRC Steering Committee van 05/12/2018; 
 XBID Budget 2019, versie van XBID Steering Committee van 23/10/2018; en 
 CWE Regionale kosten 2019 Budget inschatting van het CWE Joint Steering Committee van 

14/12/2018: 
 

  
 
 

[…] 
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Bijlage 6: templates voor de indiening van het finale kostenrapport onder Artikel 7(2)) 

Bijlage 6 is elektronisch via e-mail verzonden naar de CREG (Ter attentie van Mr. G. Wilmart, 
Gilles.Wilmart@creg.be). 

Bijlage 7 Verantwoording van de kosten door EPEX Spot Belgium 

De verantwoording door EPEX Spot Belgium van de opgenomen kosten voor kostenbijdrage in 2019 
in dit voorstel is elektronisch via e-mail verzonden naar de CREG (Ter attentie van Mr. G. Wilmart, 
Gilles.Wilmart@creg.be). 

Bijlage 8  Verantwoording van de kosten door EMCO 

De verantwoording door EMCO van de opgenomen kosten voor kostenbijdrage in 2019 in dit 
voorstel is elektronisch via e-mail verzonden naar de CREG (Ter attentie van Mr. G. Wilmart, 
Gilles.Wilmart@creg.be). 
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Bijlage 9 Expliciete goedkeuring van de aangewezen NEMO’s en/of NEMO’s die in een 

andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of 

intraday tijdsbestekken in België over de inhoud van dit Voorstel betreffende een 

Kostenbijdrage 

Elia heeft formeel de expliciete goedkeuring gekregen van beide Belgische NEMO's, zijnde van EMCO en 
van EPEX Spot Belgium en EPEX SPTO S.E., over de inhoud van dit Voorstel betreffende een 
Kostenbijdrage voor het kalenderjaar 2019. De ontvangen e-mails met de expliciete goedkeuring zijn 
opgenomen in deze Bijlage. 
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Expliciete goedkeuring van EPEX Spot Belgium en EPEX SPOT SE 

 
 
 

[…] 
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Expliciete goedkeuring van EMCO 

 

 

 

[…] 
 




