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INLEIDING 

 

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

onderzoekt hierna, op basis van artikel 183, §2, van het koninklijk besluit van 19 december 

2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van 

elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: het technisch reglement), het voorstel van de N.V. 

Elia System Operator (hierna: Elia) betreffende de methodes voor de toekenning van de 

beschikbare capaciteit op de koppelverbinding Frankrijk-België aan de 

toegangsverantwoordelijken, zoals gewijzigd. 

 

Artikel 183, §2 van het technisch reglement bepaalt dat de methodes voor de toekenning, 

van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken, van energie-

uitwisselingen met de buitenlandse netten, aan de CREG ter goedkeuring ter kennis worden 

gebracht door de netbeheerder.  

 

Het voorstel betreffende de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit van 

energie-uitwisselingen met het Franse net, zoals gewijzigd, werd door Elia per brief van 24 

juli 2006 (ontvangen per drager met ontvangstbewijs op dezelfde datum) aan de CREG 

bezorgd. Het door Elia ingediende dossier bestaat uit twee documenten: de « Règles 

d’Allocation par Enchères des Capacités sur l’Interconnexion France-Belgique (IFB-regels) » 

en een begeleidende nota « Enchères sur l’Interconnexion France-Belgique ».  

 

Deze beslissing is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijke 

kader. In het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing toegelicht. Het derde 

deel onderzoekt de voorgestelde gewijzigde methodes voor de toekenning van capaciteit op 

de Frans-Belgische grens. Het vierde deel, tenslotte, bevat de eigenlijke beslissing. 

 

Een kopie van de IFB-regels die Elia op 24 juli 2006 aan de GREG ter kennis werd gegeven 

en waarin de wijzigingen aan de op dit ogenblik geldende versie van de IFB-regels worden 

aangegeven, is als bijlage aan deze beslissing toegevoegd. 
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Op zijn vergadering van 25 augustus 2006 nam het Directiecomité van de CREG de 

onderhavige beslissing. 
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I. WETTELIJK KADER 
 

I.1. Algemene opmerking 

1. Met deze beslissing en om de redenen uiteengezet in paragraaf 15 ervan, is het niet de 

bedoeling van de CREG om een volledige analyse van de IFB-regels zoals gewijzigd te 

maken, maar wel enkel na te gaan of ze de toepassing van de voorgestelde wijzigingen aan 

de op dit ogenblik geldende IFB-regels kan toelaten. Daarom zal de CREG geen uitvoerige 

definitie van het wettelijk kader geven, zoals ze zou doen (en zoals ze totnogtoe overigens 

heeft gedaan) in het kader van een volledig onderzoek dat als grondslag moet dienen voor 

een beslissing op basis van artikel 183, §2, van het technisch reglement. De CREG beperkt 

zich hierna tot het definiëren van het wettelijk kader dat van toepassing is op de door Elia 

voorgestelde wijzigingen aan de geldende IFB-regels. 

 

I.2. 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. 

2. 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: richtlijn 2003/54/EG), legt in haar artikel 9.e) een 

algemene verplichting op volgens dewelke de netbeheerder de niet-discriminatie tussen 

gebruikers of categorieën van gebruikers van het net, met name ten gunste van verwante 

bedrijven, moet waarborgen. 

Richtlijn 2003/54/EG benadrukt meer bepaald het principe van de niet-discriminerende 

toegang tot het transmissienet in artikel 20.1, dat bepaalt dat de Lidstaten ervoor moeten 

zorgen dat voor alle in aanmerking komende klanten een systeem voor toegang van derden 

tot de transmissie- en distributienetten wordt ingevoerd. Dit systeem, gebaseerd op 

gepubliceerde tarieven, moet objectief en zonder discriminatie tussen de gebruikers van het 

net worden toegepast. 
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.Artikel 23.1.a) van richtlijn 2003/54/EG heeft betrekking op de regelgevende instanties en 

voorziet dat ze, ten minste, verantwoordelijk moeten zijn voor het garanderen van non-

discriminatie, daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking ten aanzien 

van de voorschriften inzake het beheer en de toekenning van koppelingscapaciteit, in 

overleg met de regelgevende instanties van de Lidstaten waarmee een koppeling bestaat. 

 

I.3. 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 

3. De CREG herinnert eraan dat, krachtens de bepalingen van artikel 249 van het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verordening nr. 1228/2003 een 

algemene draagwijdte heeft, in al zijn elementen bindend is en rechtstreeks van toepassing 

is in iedere Lidstaat. 

4. Artikel 6.1 preciseert dat congestieproblemen op het net  moeten worden aangepakt 

met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde oplossingen waarvan voor de 

marktdeelnemers en de betrokken transmissiesysteembeheerders efficiënte economische 

signalen uitgaan. Bovendien bepaalt dit artikel dat netcongestieproblemen bij voorkeur 

moeten worden opgelost met van transacties losstaande methodes, d.w.z. methodes waarbij 

geen keuze moet worden gemaakt tussen de contracten van afzonderlijke marktdeelnemers. 

5. De bijlage van deze verordening nr. 1288/2003 (hierna: bijlage van de verordening) 

preciseert de richtsnoeren voor het beheer en de toewijzing van beschikbare 

overdrachtcapaciteit op koppelverbindingen tussen nationale systemen. 

In punt 3 van het deel 'algemeen' wordt bepaald dat ieder onderscheid tussen de 

verschillende types grensoverschrijdende transacties, ongeacht de vraag of het hier fysieke 

bilaterale contracten betreft, dan wel pogingen om op buitenlandse markten vaste voet aan 

de grond te krijgen, tot een minimum beperkt wordt wanneer de regels voor specifieke 

congestiebeheermethodes worden uitgewerkt. De methode voor de toewijzing van schaarse 

transmissiecapaciteit dient transparant te zijn. Aantoonbaar moet zijn dat eventuele 
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verschillen in de behandeling van transacties geen concurrentievervalsend effect hebben en 

de ontwikkeling van concurrentie niet in de weg staan. 

 

I.4. De nieuwe «Congestion management guidelines» 

6. Overeenkomstig artikel 8 (4) van verordening nr. 1228/2003, besliste de Europese 

Commissie de in de bijlage van deze verordening nr. 1228/2003 opgenomen richtsnoeren 

voor het beheer en de toewijzing van beschikbare overdrachtcapaciteit op 

koppelverbindingen tussen nationale systemen te wijzigen. In principe moet eind 2006 een 

nieuwe versie van de bijlage beschikbaar zijn. Aangezien hierover nog geen definitieve tekst 

van de Europese Commissie beschikbaar is, zal in deze beslissing rekening worden 

gehouden met het document « Richtsnoeren voor congestiebeheer en toewijzing van 

beschikbare overdrachtcapaciteit van interconnecties tussen nationale systemen » (hierna: 

nieuwe richtsnoeren) dat het resultaat is van de opinie van het Comité voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit over het ontwerp van richtsnoeren voor 

congestiebeheer na de schriftelijke procedure die eindigde op 8 juni 2006, en dit hoewel dit 

document niet echt juridisch bindend is. Aangezien men kan verwachten dat de Europese 

Commissie de principes waarvan sprake is in dit document zal overnemen in haar officiële 

tekst, zou het met het oog op de rechtszekerheid weinig constructief zijn er geen rekening 

mee te houden in het kader van dit onderzoek. Een interpretatie van deze richtsnoeren wordt 

gegeven in het hoodstuk over de uitwerking van de beoordelingselementen (zie III.2.). De 

relevante bepalingen van deze nieuwe richtsnoeren volgen hierna.  

 

[…]  

2. METHODEN VOOR CONGESTIEBEHEER 

2.1 Methoden voor congestiebeheer moeten op de markt gebaseerd zijn, zodat doeltreffende 

grensoverschrijdende handel wordt vergemakkelijkt. Daarom zal capaciteit alleen worden 

toegewezen door expliciete (capaciteit) of impliciete (capaciteit en energie) veilingen. Beide 

methoden mogen worden gebruikt voor een en dezelfde interconnectie. Met betrekking tot 

intra-day handel is continuhandel mogelijk. 

[…]  

2.7 Bij de toewijzing van capaciteit mag geen onderscheid worden gemaakt tussen 

marktdeelnemers die gebruik maken van hun recht om bilaterale leveringscontracten te 
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sluiten en zij die een bod te doen op een energiebeurs. De capaciteit wordt toegewezen aan 

het hoogste bod, ongeacht of het een impliciet of expliciet bod binnen een gegeven 

tijdsbestek is. 

 […]  

3. COÖRDINATIE 

3.1 De betrokken transmissiesysteembeheerders coördineren en implementeren de 

toewijzing van interconnectiecapaciteit aan de hand van gemeenschappelijke 

toewijzingsprocedures. Wanneer verwacht wordt dat de handel tussen twee landen 

(transmissiesysteembeheerders) een aanzienlijke invloed zal hebben op de fysieke stroom 

van elektriciteit in een derde land (transmissiesysteembeheerder), coördineren de betrokken 

transmissiesysteembeheerders hun congestiebeheermethodes via een gemeenschappelijke 

congestiebeheerprocedure. De nationale regelgevende instanties en de 

transmissiesysteembeheerders zien erop toe dat geen congestiebeheerprocedure unilateraal 

wordt opgezet die aanzienlijke gevolgen heeft voor de fysieke elektriciteitsstromen in andere 

netwerken. 

 […] 

3.5 Ter bevordering van eerlijke en doeltreffende mededinging en grensoverschrijdende 

handel, dient de in punt 2 beschreven coördinatie tussen de transmissiesysteembeheerders 

binnen de gebieden alle stappen te bestrijken, gaande van capaciteitsberekening en 

optimalisering van toewijzing tot veilige exploitatie van het netwerk, en worden de 

verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld. Deze coördinatie heeft met name betrekking op: 

[…]  

f) consequentheid wat het kader voor contracten met de marktdeelnemers betreft, 

[…]  

5. TRANSPARANTIE 

5.1. Transmissiesysteembeheerders publiceren alle relevante gegevens met betrekking tot 

de beschikbaarheid van het netwerk, de netwerktoegang en het netwerkgebruik, inclusief 

een verslag waarin wordt nagegaan waar en waarom er sprake is van congestie, welke 

methoden worden toegepast om de congestie te beheren en welke plannen er bestaan voor 

congestiebeheer in de toekomst. 

[…]  
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I.5. Het technisch reglement 

7. Artikel 180, §1, van het technisch reglement, bepaalt dat de netbeheerder op niet-

discriminerende en transparante wijze de door hem toegepaste methodes voor 

congestiebeheer moet bepalen. 

 

Artikel 180, §2, preciseert dat de methodes voor congestiebeheer, alsook de 

veiligheidsregels aan de CREG ter goedkeuring ter kennis worden gebracht en gepubliceerd 

worden overeenkomstig artikel 26. 

 

Overeenkomstig artikel 180, §3, van het technisch reglement moet de netbeheerder er, bij de 

uitvaardiging en de inwerkingstelling van deze methodes, inzonderheid op toezien 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. 

 

Overeenkomstig artikel 180, §4 van het technisch reglement moeten deze methodes van 

congestiebeheer onder meer gebaseerd zijn op: 

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). 

 

Krachtens artikel 181, §1, van het technisch reglement hebben de methodes voor 

congestiebeheer bepaald in artikel 180 onder meer tot doel: 
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1° elke beschikbare capaciteit aan de markt ter beschikking te stellen volgens transparante 

en niet discriminerende methodes via, in voorkomend geval, veilingen waarin de capaciteiten 

kunnen worden verkocht met verschillende duurtijden en met verschillende karakteristieken 

(bijvoorbeeld wat betreft de verwachte betrouwbaarheid van de betreffende beschikbare 

capaciteit); 

2° de beschikbare capaciteit in een serie verkopen aan te bieden die op verschillende 

tijdsbasis gehouden kunnen worden; 

3° bij elk van deze veilingen een bepaald gedeelte van de beschikbare capaciteit aan te 

bieden, met inbegrip van alle overblijvende capaciteiten die niet toegekend werden bij de 

vorige verkopen, 

4°  de commercialisering van de aangeboden capaciteit toe te laten. 

 

Artikel 181, §2, bepaalt dat de methodes voor congestiebeheer, in noodsituaties, een beroep 

kunnen doen op de onderbreking van grensoverschrijdende energie-uitwisselingen, 

overeenkomstig vooraf vastgestelde prioriteitsregels die de CREG ter kennis zijn gebracht en 

gepubliceerd zijn overeenkomstig artikel 26 van dit besluit. 

 

Zijn paragraaf 3 preciseert dat, voor wat de methodes voor congestiebeheer tussen de 

regelzones betreft, de netbeheerder overleg dient te plegen met de netbeheerders van de 

betrokken buitenlandse regelzones. 

8. Artikel 183, §1, van het technisch reglement bepaalt bovendien dat de netbeheerder 

waakt over de uitvoering van een of meer methodes voor de toekenning van de beschikbare 

capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van energie-uitwisselingen met de 

buitenlandse netten. 

 

Volgens artikel 183, §2, van het technisch reglement zijn deze methodes transparant en niet-

discriminerend. Zij worden aan de commissie ter goedkeuring ter kennis gebracht en 

gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van dit technisch reglement.  

 

Ten slotte preciseert artikel 183, §3, van het technisch reglement dat deze methodes tot doel 

hebben het gebruik van de capaciteit van het net te optimaliseren, overeenkomstig artikel 

179. 
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9. Overeenkomstig artikel 184 van het technisch reglement beogen de methodes van 

toekenning van capaciteit onder meer: 

1° in de mate van het mogelijke elk verschil in behandeling te minimaliseren bij het beheer 

van een congestie, tussen de verschillende soorten van grensoverschrijdende energie-

uitwisselingen door fysieke wederkerige overeenkomsten of aanbiedingen op 

georganiseerde buitenlandse markten; 

2° elke ongebruikte capaciteit aan andere marktdeelnemers ter beschikking te stellen; 

3° de precieze voorwaarden van de garantiegraad van de aan de marktdeelnemers ter 

beschikking gestelde capaciteit te bepalen. 

 

I.6. Wettelijke basis voorgesteld door Elia 

10. Bij brief van 24 juli 2006 heeft Elia zijn dossier ter goedkeuring ingediend bij de CREG 

op basis van artikel 183, §2, van het technisch reglement, zowel als op basis van artikel 6 

van het technisch reglement.  

Krachtens artikel 6 van het technisch reglement moet de netbeheerder de CREG kennis 

geven van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, 

evenals van alle wijzigingen die hieraan worden aangebracht, opdat deze de voornoemde 

algemene voorwaarden zou kunnen goedkeuren. 

Volgens de CREG is deze tweede wettelijke basis waarvan Elia gebruik maakt in dit geval 

niet relevant. Het door Elia ingediende dossier handelt immers niet over de algemene 

voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke. Dergelijke algemene 

voorwaarden komen trouwens nergens voor als bijlage van de brief van Elia van 24 juli 2006. 

Verder betekent het feit dat in bijlage 1 van de contracten van toegangsverantwoordelijke 

wordt verwezen naar de IFB-regels nog niet dat deze IFB-regels integraal deel uitmaken van 

de contracten van toegangsverantwoordelijke. Voor dergelijke regels bestaan immers 

afzonderlijke specifieke bepalingen, namelijk de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het 

technisch reglement. 

Er is dus geen reden voor de CREG om deze tweede door Elia ingeroepen wettelijke basis in 

beschouwing te nemen. 
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De CREG stelt overigens vast dat Elia haar aanvraag tot goedkeuring niet steunt op 

artikel180, §2, van het technisch reglement, terwijl de toepassing van dit artikel toch door de 

CREG werd gevraagd en door Elia werd in acht genomen in het kader van de eind 2005 

ingediende aanvraag tot goedkeuring, die aanleiding gaf tot de beslissing van de CREG van 

1 december 2005 (zie paragraaf 11 van deze beslissing). Aangezien ze, zoals uiteengezet in 

paragraaf 15 van deze beslissing, toch in geen geval de door Elia voorgestelde IFB-regels 

kan goedkeuren, heeft de CREG voor het ogenblik geen bezwaar tegen deze benadering. 

Niettemin wijst de CREG erop dat een goedkeuring van de methodes voor congestiebeheer 

en voor de toekenning van capaciteit slechts zal kunnen gebeuren op de gezamenlijke basis 

van de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement, gezien de nauw verwante 

aard van deze artikelen en het gebrek aan een duidelijk onderscheid, in de Europese 

wetgeving, tussen beide types van methodes beoogd door deze artikelen. 
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II. ANTECEDENTEN  

11. Op 1 december 2005 nam de CREG beslissing (B) 051201-CDC-494 over de aanvraag 

tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de methodes 

voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit 

aan de toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding Frankrijk-België. (hierna : de 

beslissing van 1 december 2005). Door deze beslissing, genomen met uitvoering van  

artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement, weigerde de CREG de 

goedkeuring, maar stond ze voorlopig toe dat het nieuwe mechanisme voor de toekenning 

van capaciteit en voor het congestiebeheer op de Frans-Belgische grens, op basis van 

expliciete veilingen voorgesteld door Elia, wordt ingevoerd. 

In haar voorstel verduidelijkte Elia dat sommige elementen van het voorgestelde 

mechanisme als overgangsbepalingen moesten beschouwd worden. Dat was ondermeer het 

geval voor de expliciete dagveilingen die vervangen dienden te worden door impliciete 

dagveilingen bij de totstandkoming van een koppeling van de Belgische elektriciteitsbeurs 

(Belpex) voor dagverrichtingen met de Nederlandse beurs (APX) en de Franse beurs 

(Powernext).   

12. Op 1 maart 2006 diende Elia bij de CREG haar voorstel in over marktkoppeling als 

mechanisme voor congestiebeheer en impliciete toekenning van de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen Frankrijk-België en België-Nederland. Dit voorstel werd vervolgens door 

Elia vervolledigd in een brief van 30 juni 2006 en een brief van 27 juli 2006.  

13. Op 11 mei 2006 nam de CREG beslissing (B)060511-CDC-545 goed betreffende de 

wijzigingen van de algemene voorwaarden vervat in artikel 1, artikel 11.5 en bijlagen 1, 2 en 

5 van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de netbeheerder aan 

de netgebruikers. Door deze beslissing, genomen met toepassing van artikel 6 van het 

technisch reglement, keurde de CREG de wijzigingen goed die door Elia aan voornoemde 

algemene voorwaarden werden aangebracht met het oog op, enerzijds, het opstarten en de 

goede werking van de elektriciteitsbeurs Belpex en, anderzijds, de invoering van het 

mechanisme van impliciete toewijzing van dagcapaciteit op de koppelverbindingen Frankrijk-

België en België-Nederland, in beide richtingen, door koppeling van de markten voor 

uitwisseling van energieblokken in deze drie landen. In haar beslissing preciseert de CREG 

dat haar goedkeuring slechts van kracht zal worden wanneer, enerzijds, de marktkoppeling 
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effectief in werking getreden is en, anderzijds, wanneer onder meer de regels voor de 

toekenning van capaciteit waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke zodanig zullen aangepast zijn dat de overgangsbepalingen 

vermeld in paragraaf 11 van deze beslissing zullen vervangen zijn. 

14. Op 24 juli 2006 ontvangt de CREG van Elia, met toepassing van artikel 183, §2, van 

het technisch reglement, de aanvraag tot goedkeuring van de methodes voor de toekenning 

van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van energie-

uitwisselingen met het Franse net, namelijk de IFB-regels zoals die gewijzigd werden, 

hoofdzakelijk met het oog op de invoering van de noodzakelijke bepalingen voor de 

inwerkingstelling van een marktkoppeling op de Frans-Belgische koppelverbinding.  
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III. ANALYSE VAN DE METHODES VOOR DE 
TOEKENNING VAN CAPACITEIT OP DE 
KOPPELVERBINDING FRANKRIJK - BELGIE, 
VOORGESTELD DOOR ELIA 

 

III.1. Voorafgaande opmerkingen en kanttekeningen 

15. Onder deze titel wordt de conformiteit geanalyseerd van het voorstel van Elia met het 

wettelijk kader, omschreven in titel I van deze beslissing.   

Zoals uiteengezet in paragraaf 11 van deze beslissing, werd de op dit ogenblik geldende 

versie van de IFB-regels niet door de CREG goedgekeurd. De CREG liet enkel de voorlopige 

toepassing ervan toe en wel om de redenen die uiteengezet worden in haar beslissing van 1 

december 2005.  

De CREG stelt vast dat Elia, volledig of gedeeltelijk, niet geantwoord heeft op de eisen die ze 

in haar beslissing van 1 december 2005 stelde in verband met de volgende punten : de 

beperking van de capaciteit per marktspeler, de vastheid van de toegewezen capaciteit, de 

compensatie van de energiestromen, en de secundaire markt. Bovendien heeft de CREG 

haar onderzoek nog niet afgerond van de geldende IFB-regels en meer bepaald het 

noodzakelijk overleg met de CRE (Commission de Régulation de l’Energie). De CREG heeft 

alvast een aantal nieuwe elementen naar voor gebracht waarmee Elia noodzakelijkerwijze 

zal moeten rekening houden opdat deze IFB-regels haar goedkeuring zouden krijgen. 

Aangezien de CREG de geldende IFB-regels nog altijd niet kan goedkeuren, noch in dit 

stadium de bezwaren kan meedelen die ze ertegen nog zou kunnen inbrengen, kan ze a 

fortiori niet de IFB-regels, zoals gewijzigd door Elia en ter goedkeuring voorgelegd bij brief 

van 24 juli 2006, noch zelfs enkel de wijzigingen aangebracht aan de geldende IFB-regels, 

goedkeuren. 

Bezorgd om de inwerkingtreding van Belpex en de marktkoppeling niet te vertragen, meent 

de CREG echter dat een snelle beslissing van haar kant over het door Elia gedane voorstel 

van gewijzigde IFB-regels zich opdringt. Om die reden besluit de CREG in deze beslissing 

geen volledige analyse van de IFB-regels zoals gewijzigd te maken, maar wel enkel na te 
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gaan of ze de toepassing van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan de op dit ogenblik 

geldende IFB-regels kan toestaan, in afwachting van een volledige goedkeuring, en dit in 

dezelfde lijn als haar beslissing van 1 december 2005. 

Behalve op de titel van de IFB-regels, hebben de voorgestelde wijzigingen betrekking op de 

volgende bepalingen ervan : artikelen 1.04, 1.08, 2.01, 2.03, 2.04, 2.05, 2.07, 3.05, 4.02, 

4.03, afdeling V, artikelen 6.02, 6.04, 6.05, 7.02, 8.06, 8.09, en bijlage 4. 

 

De CREG behoudt zich dus de mogelijkheid voor om, in voorkomend geval door een latere 

beslissing, opmerkingen te maken over alle andere aspecten van de IFB-regels, zoals 

gewijzigd. Overigens doet deze beslissing geenszins afbreuk aan de beslissing van de 

CREG van 1 december 2005. De daarin geformuleerde opmerkingen blijven volkomen 

geldig. 

 

III.2. In aanmerking genomen beoordelingselementen 

16. Op basis van de wetteksten die worden voorgesteld onder titel I, werd een aantal 

beoordelingselementen in aanmerking genomen bij het opmaken van deze beslissing. Deze 

beoordelingselementen, die hierna één na één worden geanalyseerd, zijn de volgende 

- het gebruikte type van methode: de methode moet onder andere aan de markt 

gerelateerd zijn; 

- niet-discriminatie in de methoden voor congestiebeheer en capaciteitstoekenning; 

- transparantie met betrekking tot de toewijzingsregels en de methodes voor 

congestiebeheer, de informatie die rechtstreeks verband houdt met de 

capaciteitstoewijzing en transparantie met betrekking tot de algemene werking van de 

markt; 

- coördinatie van de toekenning van de capaciteit op de koppelverbindingen. 

17. Een eerste beoordelingselement betreft het type van methode voor de toekenning 

van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijke: artikel 6.1 van verordening 

1228/2003 bepaalt onder andere dat de oplossingen voor de congestieproblemen aan de 

markt gerelateerd dienen te zijn en de betrokken marktspelers en vervoersnetbeheerders 
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efficiënte economische signalen dienen te geven. Deze termen worden geïnterpreteerd in de 

nieuwe richtsnoeren. Die preciseren, in artikel 2.1 (1), onder andere dat de capaciteit enkel 

wordt toegekend onder de vorm van expliciete veilingen (van de capaciteit) of impliciete 

veilingen (van de capaciteit en de energie) en dat de twee methodes naast elkaar voor 

dezelfde koppelverbinding mogen gebruikt worden. 

18. Een ander beoordelingselement betreft de non-discriminatie en in het bijzonder het 

minimaliseren van de verschillen in behandeling van de transacties. De methodes voor 

congestiebeheer en voor de toekenning van capaciteit moeten niet-discriminerend zijn. Dit 

beoordelingselement is meer in het bijzonder gebaseerd op artikel 6 van verordening 

1228/2003 en de artikelen 180, §1, en 183, §2, van het technisch reglement. Artikel 6.1 van 

verordening n°1228/2003 bepaalt dat de netcongestieproblemen bij voorkeur moeten worden 

opgelost met methodes die losstaan van de transacties, d.w.z. methodes waarbij geen keuze 

moet worden gemaakt tussen de contracten van verschillende marktspelers. De bijlage van 

de verordening bepaalt in artikel 3 van het deel 'Algemeen' dat ieder onderscheid tussen de 

verschillende typen grensoverschrijdende transacties, ongeacht de vraag of het hier fysieke 

bilaterale contracten betreft, dan wel pogingen om op buitenlandse markten vaste voet aan 

de grond te krijgen, tot een minimum beperkt wordt wanneer de regels voor specifieke 

methodes voor congestiebeheer worden uitgewerkt. Artikel 184, 1°, van het technisch 

reglement bepaalt ten slotte dat de methodes ernaar streven om, in de mate van het 

mogelijke, bij het beheer van een congestie elk verschil in behandeling tussen de 

verschillende soorten van grensoverschrijdende transacties te minimaliseren, ongeacht of 

het om fysieke wederkerige overeenkomsten of om aanbiedingen op georganiseerde 

buitenlandse markten gaat. Dit beoordelingselement vloeit voort uit het beginsel van niet-

discriminatie.  

19. Het volgende beoordelingselement betreft de transparantie van de toewijzingsregels en 

de methodes voor congestiebeheer, van de informatie die rechtstreeks verband houdt met 

de capaciteitstoewijzing en de algemene werking van de markt. Artikel 180 van het technisch 

reglement stelt dat de netbeheerder op transparante wijze de methodes voor het beheer van 

congestie bepaalt die door hem zijn toegepast, en dat die methodes worden gepubliceerd 

(overeenkomstig artikel 26). Op dezelfde manier stelt artikel 183, §2, van het technisch 

reglement dat de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit gepubliceerd 

worden (overeenkomstig artikel 26). Overwegende dat transparantie een noodzakelijke 

voorwaarde is voor de goede werking van een markt, gaan de nieuwe richtsnoeren nog 

verder op het vlak van de transparantie, en wijden zij er de volledige afdeling 5 aan. 
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20. Een ander beoordelingselement betreft de coördinatie van de methodes voor 

congestiebeheer wanneer die betrekking heeft op twee of meer koppelverbindingen, d.w.z. in 

de verwachting dat het handelsverkeer tussen twee landen (TNB’s) een aanzienlijke invloed 

op de fysieke stromen in een derde land (TNB) zal hebben (deze definitie is ontleend aan 

artikel 3.1 van de nieuwe richtsnoeren). Artikel 3.5, f) van de nieuwe richtsnoeren bepaalt 

onder meer dat de methodes voor congestiebeheer gecoördineerd moeten zijn. Dit vergt 

meer in het bijzonder een compatibiliteit en een gemeenschappelijke aanpak wat het 

consequent contractueel kader met de marktspelers (f) betreft. 

 

III.3. Toepassing van het wettelijk kader en de 
beoordelingselementen op het voorstel van ELIA. 

 

III.3.1 Algemeen 

21. De door Elia voorgestelde wijzigingen aan de geldende IFB-regels betreffen 

verschillende aspecten. Ze hebben in de eerste plaats hoofdzakelijk betrekking op het 

vervangen van de toewijzingen via expliciete veilingen van dagcapaciteit door impliciete 

veilingen in het raam van de totstandkoming van de marktkoppeling, evenals op het regelen 

van de terugkeer tot expliciete dagveilingen ingeval de marktkoppeling niet beschikbaar is. 

De overige beoogde aspecten zijn enerzijds de wijziging van de definitie van het begrip 

overmacht, ingegeven door een streven naar harmonisering, en anderzijds de nadere regels 

voor herziening van de IFB-regels. 

22. Wat het eerste aspect betreft, wenst de CREG te preciseren dat de beslissing niets 

te maken heeft met het eigenlijke principe van marktkoppeling als nieuw mechanisme voor 

de toewijzing van dagcapaciteit, waarvan de nadere regels en details het onderwerp van een 

afzonderlijke beslissing van de CREG vormen. Deze beslissing onderzoekt slechts de 

manier waarop met dit nieuwe mechanisme rekening wordt gehouden in de IFB-regels en in 

het bijzonder de manier waarop de expliciete veilingen van dagcapaciteit afgeschaft worden 

en slechts behouden blijven ingeval van niet-beschikbaarheid van de marktkoppeling. 

 

III.3.2 Analyse 
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Uit het onderzoek van de CREG is gebleken dat de door Elia voorgestelde wijzigingen aan 

de op dit ogenblik geldende IFB-regels in overeenstemming lijken met de 

beoordelingselementen beschreven in paragrafen 16 tot 20 van deze beslissing.  

 

De CREG wil enkel op het volgende wijzen. Bij het onderzoek van de wijzigingen aan artikel  

4.02, (c), werd de aandacht van de CREG getrokken op het feit dat, in artikel 4.02, de IFB-

regels herhaaldelijk gebruik maken van de uitdrukking « sont Notifiées (door ons 

onderstreept) sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères conjoint». De term « notifier » 

lijkt hier echter niet aangewezen, aangezien artikel 8.01 (waarnaar de in artikel 2.01 gegeven 

definitie van « notification ou notifier » verwijst) bepaalt dat elke notificatie wordt gedaan per 

aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of door elk ander gelijkgesteld middel en dit aan 

een welbepaald adres. Een notificatie mag dus niet gebeuren via een website. Daarom 

veronderstelt de CREG dat de IFB-regels hier in feite « publier » bedoelen. De IFB-regels 

zouden dan ook in die zin moeten aangepast worden. 

23. Uit wat vooraf gaat volgt dat de door Elia voorgestelde wijzigingen aan de geldende 

IFB-regels conform het toepasselijke wettelijke kader lijken. De CREG kan dus de 

toepassing ervan toestaan, in afwachting van een volledige en definitieve goedkeuring. 

De CREG wenst te preciseren dat het feit dat ze de toepassing van de voorgestelde 

wijzigingen toestaat geenszins betekent dat de bepalingen, artikels of hoofdstukken waarin 

de wijzigingen aangebracht werden bijgevolg als aanvaardbaar beschouwd worden of dienen 

te worden. Dat is namelijk precies wat een latere beslissing van de CREG, met een 

gedetailleerde en volledige analyse van de IFB-regels, zal moeten uitmaken. In het bijzonder 

wat de marktkoppeling betreft, herinnert de CREG eraan dat deze beslissing inderdaad 

slechts betrekking heeft op de manier waarop de IFB-regels gewijzigd werden om de 

vervanging van de expliciete dagveilingen door impliciete dagveilingen mogelijk te maken, 

tenzij ingeval van het niet beschikbaar zijn van de marktkoppeling. 

 

III.4. Inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen 

24. De wijzigingen aangebracht aan de IFB-regels en waarvan de toepassing door de 

CREG wordt toegestaan in deze beslissing, zullen slechts in werking kunnen treden op de 

dag dat Belpex en de marktkoppeling van start gaan. Laten we eraan herinneren dat de 
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marktkoppeling zelf slechts zal gebeuren onder het voorbehoud en de voorwaarden die 

eventueel gepreciseerd worden in de beslissing van de CREG, met betrekking tot het 

voorstel van Elia waarvan sprake in paragraaf 12 van deze beslissing. In afwachting daarvan 

staat de CREG enkel de toepassing van de op dit ogenblik geldende IFB-regels toe. 


























































































