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I. EFFICIENT GEBRUIK VAN INTERCONNECTIES 

WETTELIJK VERPLICHT 

1. Een efficiënt gebruik van de interconnectiecapaciteit met Frankrijk en Nederland is van 

primordiaal belang voor de Belgische elektriciteitsmarkt. Art. 177, §1 van het KB van 28 december 

2002 bepaalt dan ook dat de methodes die de netbeheerder gebruikt om de 

interconnectiecapaciteit te bepalen tot doel hebben om “een zo groot mogelijke capaciteit van 

verbindingen ter beschikking te stellen”. §2 van hetzelfde artikel bepaalt dat de methodes “onder 

meer gebaseerd moeten zijn op de regels en de aanbevelingen die de wisselwerking van de 

Europese verbindingsnetten en de energie-uitwisselingen tussen de regelzones beheersen”.  

2. Op elke interconnectie is er capaciteit in beide richtingen (waarvan de hoeveelheid niet 

noodzakelijk en meestal niet aan elkaar gelijk is). Fysisch kan er echter maar in één richting 

stroom vloeien. Wanneer er op dag D-1 in beide richtingen genomineerd is voor dag D, dan 

kunnen deze nominaties ‘vereffend’1 worden, er kan met andere woorden een netto-nominatie of 

saldo berekend worden. Voorbeeld: stel er wordt 1000 MW genomineerd in de richting van 

Nederland naar België en 150 MW in de richting van België naar Nederland, dan is het saldo 850 

MW in de richting van Nederland naar België. De vereffening gebeurt dus op het operationele 

niveau; commercieel en contractueel verandert er niets. 

3. Vereffening wordt belangrijk als er congestie is in de ene richting, terwijl er ook 

genomineerd wordt in de andere richting. Om dit te illustreren beschouwen we het volgende 

realistische voorbeeld in de tabel hieronder wat betreft de interconnectie België-Nederland. In dit 

voorbeeld is de prijs op de Belpex DAM hoger dan op APX. Het koppelingsalgoritme zal bijgevolg 

de interconnectiecapaciteit in de richting van Nederland naar België gebruiken om de energie te 

transporteren naar de hogere prijszone (zijnde de Belgische regelzone). Het algoritme nomineert 

zoveel energie tot het prijsverschil verdwijnt of tot de interconnectie verzadigd is. In dit voorbeeld 

is de interconnectie verzadigd en blijft er een prijsverschil bestaan tussen de twee prijszones. 

Echter, houders van maand- en jaarcapaciteit hebben expliciet (en vóórdat de beurzen hun prijs 

bepaalden) 150 MW genomineerd in tegengestelde richting, namelijk van België (hoge prijszone) 

naar Nederland (lage prijszone). We beschouwen deze 150 MW als tegengestelde nominaties. 

 

                                                 
1 In het Engels wordt de term ‘netting’ gebruikt om dit mechanisme aan te duiden. 
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Prijs (€/MWh) Nederland -> België (MW) België -> Nederland (MW) “tegengestelde” 

nominatie  Belpex APX TotCap YM D nom TotCap YM D nom 

100 50 1000 500 500 800 150 0 150

 

4. De tegengestelde nominatie gebeurt in de tegengestelde richting, maar aangezien fysisch 

gezien er maar in één richting energie kan stromen, kan deze tegengestelde nominatie ter 

beschikking gesteld worden van de andere richting. We kunnen dus de totale dagcapaciteit van 

Nederland naar België verhogen van 500 MW naar 650 MW. Dit zou het koppelingsalgoritme 

toelaten om meer energie te transporteren van de hoge naar de lage prijszone en zo de welvaart 

in de twee zones te verhogen. Dit is het principe van het ‘vereffenen van tegengestelde 

nominaties’ of kortweg ‘vereffening’.  

5. De Europese verordening ter zake (1228/2003) stelt in de bijlage over de regels inzake het 

beheer van congestie op interconnecties in artikel 4.2 het volgende: “Om doeltreffend gebruik te 

maken van de interconnectie worden nomineringen2 van transmissierechten in de omgekeerde 

richting vereffend.” 

6. Deze vereffening is in het verleden nooit uitgevoerd. Sinds 1 juli 2008 worden de 

nominaties op de grens met Frankrijk effectief vereffend. Op de grens met Nederland is dit echter 

nog steeds niet het geval. Daardoor voert Elia haar wettelijke taken als netbeheerder niet naar 

behoren uit.  

7. Dit gebrek aan vereffening en het bijhorende inefficiënte gebruik van de interconnecties 

heeft een welvaartsverlies tot gevolg. In de bijlage bij deze nota wordt dit welvaartsverlies geschat 

op 1,55 miljoen euro gedurende 17 maanden, waarvan het grootste welvaartsverlies geleden 

wordt op de interconnectie met Nederland. 

 

                                                 
2 Het normale jargon voor ‘nomineringen’ is ‘nominaties’. We zullen in de verdere tekst dan ook het woord 
‘nominaties’ gebruiken. 
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BIJLAGE : SCHATTING WELVAARTSVERLIES 

A. VOORAF  

13. Op 22 november 2006 werd de Belgische energiebeurs Belpex opgericht. Vanaf dan kan 

in België energie uitgewisseld worden via de Belpex Day Ahead Market (hierna: “Belpex DAM”). 

Deze beurs is gekoppeld met de Nederlandse en Franse beurs, respectievelijk APX en Powernext 

(hierna ‘marktkoppeling’). Dit betekent dat deze beurzen een bepaalde hoeveelheid 

interconnectiecapaciteit tot hun beschikking krijgen om energie uit te wisselen over de grenzen 

heen.  

14. De hoeveelheid interconnectiecapaciteit die de beurzen ter beschikking krijgen voor de 

marktkoppeling wordt dagelijks door de drie netbeheerders bepaald, en we spreken bijgevolg over 

‘dagcapaciteit’. Deze dagcapaciteit wordt gebruikt door het algoritme dat de drie beurzen met 

elkaar koppelt. De toewijzing en het gebruik van de dagcapaciteit door het koppelingsalgoritme is 

de ‘impliciete veiling van de dagcapaciteit’. Het criterium volgens dewelke het algoritme de 

toewijzing en het gebruik van de interconnectiecapaciteit bepaalt, is de optimalisering van de 

totale welvaartsbaten van marktkoppeling in de drie betrokken landen samen. De welvaart wordt 

berekend als de som van het consumenten- en producentensurplus. Wanneer de dagcapaciteit op 

een interconnectie verzadigd raakt, dan ontstaat er een prijsverschil tussen de twee beurzen die 

zich langs beide kanten van de interconnectie bevinden. Het prijsverschil geeft een economische 

kost aan de congestie. Economisch gezien leidt congestie tot welvaartsverlies: aangezien de 

interconnectiecapaciteit verzadigd is, wijst dit erop dat er nog meer grensoverschrijdende 

transacties uitgevoerd zouden kunnen worden.   

15. Naast dagcapaciteit wordt ook capaciteit op maandelijkse en jaarlijkse basis bepaald. 

Jaarcapaciteit voor het jaar J wordt (in één of twee rondes) geveild op het einde van jaar J-1. 

Marktspelers die tijdens deze veiling capaciteit hebben gekocht, hebben in feite een optie gekocht 

om deze capaciteit te gebruiken. Ze kunnen op dag D-1 beslissen of ze al dan niet deze capaciteit 

zullen gebruiken (nomineren). Wanneer ze niet nomineren op D-1, dan vervalt het verbruiksrecht 

en gaat de jaarcapaciteit naar de dagcapaciteit. De capaciteitshouders kan ook ten laatste drie 

dagen op voorhand (D-3) beslissen om zijn capaciteit op dag D niet te gebruiken. Hij verkoopt zijn 

capaciteit dan als dagcapaciteit. Het eventuele prijsverschil tussen de twee beurzen op dag D 

bepaalt de prijs die hij krijgt voor zijn teruggegeven capaciteit. Voor maandcapaciteit geldt een 

analoge redenering. 
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16. De hoeveelheid dagcapaciteit in een bepaalde richting die de beurzen tot hun beschikking 

krijgen is de totale beschikbare commerciële capaciteit op de interconnectie (NTC) in die richting, 

verminderd met de eventuele nominaties van jaar- en maandcapaciteit in dezelfde richting (door 

de houders van jaar- en maandcapaciteit). De ATC is de totale commerciële beschikbare 

capaciteit, afhankelijk van de fysieke capaciteit van de interconnectie, van de capaciteiten die al 

gebruikt (genomineerd) zijn, van de onbeschikbaarheden van netelementen (door onderhoud, 

werken of pannes), van de weersomstandigheden, van het ingegeven productieschema en van de 

verwachte niet-genomineerde stromen; 

Rekenvoorbeeld: totale beschikbare capaciteit van Nederland naar België: 1000 MW. Nominatie 

van jaarcapaciteit: 300 MW, nominatie van maandcapaciteit: 135 MW. De dagcapaciteit = 1000 – 

300 – 135 = 565 MW. 

17. De uitwisselingen van energie met het buitenland zorgen voor een liquide en minder 

prijsvolatiele markt. Voor Belpex DAM is het zelfs van levensbelang: zonder marktkoppeling zou 

de Belpex DAM voor de marktspelers onaantrekkelijk zijn. Dat de dagcapaciteit cruciaal is voor de 

goede werking van de Belpex DAM blijkt ook uit het gebruik ervan. Van januari 2007 tot mei 2008, 

bedraagt de energie-uitwisseling gemiddeld meer dan 40% van het verhandelde volume. Sinds 

januari 2008 tot mei 2008 is dat zelfs 73%.  

 

B. ANALYSE VAN HET WELVAARTSVERLIES 

18. De welvaart wordt bepaald als de som van het consumenten- en producentensurplus in de 

betrokken prijszones verbonden via de marktkoppeling. Dit wordt bepaald met behulp van de 

netto-exportcurve (NEC) op de interconnectie. De NEC’s zijn een manier om de aankoop- en 

verkooporders in de verschillende prijszones bij elkaar te brengen. Figuur 1 toont de NEC’s van 

twee fictieve energiemarkten A en B. De verticale as geeft aan wat de prijs op de twee markten 

zou zijn wanneer er geen energie-uitwisseling mogelijk zou zijn (interconnectiecapaciteit = 0). De 

intersectie van de twee NEC’s geeft de prijs wanneer er wel energie-uitwisseling is en de 

interconnectiecapaciteit niet verzadigd is. 

19. Figuur 2 geeft de situatie wanneer de interconnectiecapaciteit wel verzadigd is: er is 

bijgevolg onvoldoende interconnectiecapaciteit om het prijsverschil tussen de twee markten weg 

te werken. De welvaart die niet gerealiseerd kan worden ten gevolge van de verzadigde 

interconnectie is gelijk aan de driehoekige oppervlakte die aangeduid staat op de figuur. 
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Figuur 1 : Netto-exportcurves. Situatie zonder congestie (bron: Belpex) 

 

 
Figuur 2 : Netto-exportcurves. Situatie met congestie (bron: Belpex) (kader met ‘niet-gerealiseerde 
welvaart’ toegevoegd door de CREG) 

 
 

20. Om het welvaartsverlies te schatten, berekenen we dat deel van de oppervlakte van de 

driehoek dat niet gerealiseerd kan worden ten gevolge van het gebrek aan vereffening van 

tegengestelde nominaties. Er kunnen zich twee situaties voordoen: 

Niet-gereali-
seerde welvaart 
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a. Vereffening van de tegengestelde nominatie lost congestie niet op: de niet-

gerealiseerde welvaart heeft in onze benadering de vorm van een trapezium, waarvan 

de grote basis gelijk is aan het initiële prijsverschil en de hoogte gelijk is aan de 

tegengestelde nominatie (zie Figuur 3). 

b. Vereffening van de tegengestelde nominatie lost de congestie wel op: de niet-

gerealiseerde welvaart heeft in onze benadering de vorm van een driehoek, waarvan 

de basis gelijk is aan het initiële prijsverschil en de hoogte gelijk is aan het volume dat 

de congestie oplost (de hoogte is dus niet gelijk aan de tegengestelde nominatie) (zie 

Figuur 4). 

 

 

Figuur 3 : welvaartsverlies t.g.v. gebrek aan vereffening. Vereffening lost congestie niet op. (bron: CREG) 
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Figuur 4 : welvaartsverlies t.g.v. gebrek aan vereffening. Vereffening lost congestie op. (bron: CREG) 

 

21. Een bovengrens aan het welvaartsverlies kan berekend worden door de oppervlakte van 

de rechthoek te berekenen waarvan de hoogte bepaald wordt door het prijsverschil tussen de 

twee energiemarkten en de breedte bepaald wordt door de grootte van de tegengestelde 

nominatie tussen deze energiemarkten. Dit komt overeen met de gearceerde rechthoeken in de 

figuren 3 en 4. 

22. Er kan dus enkel sprake zijn van welvaartsverlies ingeval er congestie is op de 

interconnectie én er op dat moment op die interconnectie ook een tegengestelde nominatie is 

(namelijk een nominatie van jaar- en/of maandcapaciteit in de richting van de lagere prijszone).  

Cruciaal in de schatting van het welvaartsverlies is de bepaling hoeveel extra 

interconnectiecapaciteit de congestie zou oplossen (hierna de ‘congestie-oplossende capaciteit’).  

23. De exacte bepaling van de ‘congestie-oplossende capaciteit’ kan de CREG niet uitvoeren. 

De CREG beschikt niet over de NEC-curves van de drie betrokken markten, noch over de 

implementatie van het koppelingsalgoritme die de markten koppelt. Daardoor kan de CREG het 

welvaartsverlies enkel schatten. Een exacte berekening zou echter wel uitgevoerd kunnen worden 

door de betrokken beurzen.  
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24. We kiezen voor een alternatieve, benaderende manier op basis van de studie van Belpex 

naar de marktrobuustheid van de Belpex DAM, rekening houdend met de koppeling met APX en 

Powernext. In deze studie simuleert Belpex wat de Belpex DAM-prijs zou geweest zijn indien er 

een bepaalde hoeveelheid extra volume zou aangeboden zijn. Concreet gaat de studie na wat de 

prijs op een bepaald uur zou geweest zijn indien er op dat uur 50 MW, 250 MW of 500 MW meer 

zou aangeboden zijn tegen 0,01 €/MWh (op de Belpex DAM). De studie berekent ook de 

prijs(stijging) wanneer er een extra volume van 50 MW, 250 MW of 500 MW aangekocht zou zijn. 

De CREG heeft de resultaten (per uur) van deze studie ontvangen van Belpex. 

25. We beschouwen vier mogelijke situaties: 

• prijs België > prijs Frankrijk  vereffening van tegengestelde nominaties (i.c. van België 

naar Frankrijk) zorgt  voor meer export van Frankrijk naar België  komt overeen met een 

extra verkoop in België  

• prijs België < prijs Frankrijk  vereffening van tegengestelde nominaties (i.c. van Frankrijk 

naar België) zorgt  voor meer export van België naar Frankrijk  komt overeen met een 

extra aankoop in België 

• prijs België > prijs Nederland  vereffening van tegengestelde nominaties (i.c. van België 

naar Nederland) zorgt  voor meer export van Nederland naar België  komt overeen met 

een extra verkoop in België  

• prijs België < prijs Nederland  vereffening van tegengestelde nominaties (i.c. van 

Nederland naar België) zorgt voor meer export van België naar Nederland  komt 

overeen met een extra aankoop in België 

Of samengevat: 

prijs België > prijs Frankrijk  

prijs België > prijs Nederland  
Extra verkoop 

prijs België < prijs Frankrijk  

prijs België < prijs Nederland  
Extra aankoop 

 

 

26. Aan de hand van de Belpex-studie kunnen we voor elk uur van 2007 de ‘congestie-

oplossende capaciteit’ schatten. Bij wijze van illustratie, het volgende voorbeeld: stel dat we voor 

een bepaald uur volgende resultaten hebben uit de Belpex-studie: 

Extra verkoop (MW) referentie Extra aankoop (MW) 
500 250 50 0 50 250 500 

43 €/MWh 46 €/MWh 49 €/MWh 50 €/MWh 52 €/MWh 57 €/MWh 62 €/MWh 
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Wanneer de prijs tijdens dat uur in België 5 €/MWh hoger is dan in bijvoorbeeld Frankrijk (prijs in 

Frankrijk = 45 €/MWh), dan impliceert dit een ‘extra verkoop’ indien we tijdens dat uur de 

tegengestelde nominatie zouden kunnen vereffenen op de interconnectie met Frankrijk. We 

zouden dan kunnen besluiten dat de ‘congestie-oplossende capaciteit’ ligt tussen 250 MW en 500 

MW. Via interpolatie komen we tot 333 MW. Indien de prijs 5 €/MWh lager is dan in Frankrijk (prijs 

in Frankrijk = 55 €/MWh), dan impliceert dit een ‘extra aankoop’ en zou de ‘congestie-oplossende 

capaciteit’ gelijk zijn aan 170 MW (eveneens via interpolatie). 

27. De bepaling van de ‘congestie-oplossende capaciteit’ zoals uitgevoerd in de vorige 

paragraaf is echter een overschatting, omdat de simulatie in de Belpex-studie uitgaat van een 

extra aanbod om te verkopen tegen 0,01 €/MWh. Met andere woorden, de aanbodscurve wordt in 

de Belpex-studie uitgebreid met een horizontaal stuk, terwijl extra interconnectiecapaciteit enkel 

de mogelijkheid geeft om extra biedingen te selecteren op een stijgende aanbodscurve. We 

nemen bijgevolg aan dat het prijsverschil tweemaal zo snel wordt opgeheven als we 

tegengestelde nominaties zouden vereffenen, in vergelijking met het aanbieden van extra 

capaciteit tegen 0,01 €/MWh (zoals in de Belpex-studie). Voor de aankoop-zijde geldt een 

analoge redenering. Daarom halveren we de ‘congestie-oplossende capaciteit’ die resulteert uit 

het toepassen van de methode uit de vorige paragraaf.  

28. Met de geschatte ‘congestie-oplossende capaciteit’ berekend volgens de methode 

uiteengezet in de twee voorgaande paragrafen kunnen we het welvaartsverlies op een 

betrouwbare manier schatten voor het jaar 2007. De resultaten staan in onderstaande tabel en 

worden vergeleken met het maximale welvaartsverlies, zoals besproken in paragraaf 21. In totaal 

wordt het welvaartsverlies in 2007 geschat op 1,08 miljoen euro.  

2007 Geschat (€) Maximaal (€) geschat/maximaal 
Frankrijk – België 330.287 1.204.762 27 % 
Nederland – België 745.890 892.725 84 % 
Totaal 1.076.177   
 

29.  De Belpex-studie gaat enkel over 2007. Om ook een schatting te maken van het 

welvaartsverlies voor de eerste vijf maanden van 2008 berekenen we eerst het maximale 

welvaartsverlies (zoals besproken in paragraaf 21). Vervolgens hanteren we de ratio 

‘geschat/maximaal’-welvaartsverlies uit 2007 om op deze manier het welvaartsverlies voor de 

eerste vijf maanden van 2008 te kunnen schatten. Onderstaande tabel geeft volgens deze 

methode de volgende resultaten: 
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2008 Geschat (€) Maximaal (€) geschat/maximaal 
Frankrijk – België 20.778 76.956 27 % 
Nederland – België 456.848 543.867 84 % 
Totaal 477.627   
 

30. Het welvaartsverlies voor de 17 maanden van januari 2007 tot mei 2008 wordt bijgevolg 

geschat op 1,076 + 0,477 = 1,55 miljoen euro. Uit de resultaten is duidelijk af te leiden dat de 

voornaamste welvaartsverliezen geleden worden op de interconnectie tussen Nederland en 

België. 

 




