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Actieplan  
voor de verbetering van de voorwaarden  

voor het uitwisselen van elektrische energie 
tussen België en Frankrijk 

 
De CREG en de CRE hebben twee werkvergaderingen in Parijs gehouden tijdens 
dewelke ze onder meer de voorwaarden hebben onderzocht voor de ontwikkeling 
van de mededinging op de elektriciteitsmarkten van beide landen. Ze stelden vast 
dat zowel in België als in Frankrijk de vrijheid en de toename van de internationale 
energieuitwisselingen in dit verband bepalend zijn. 
 
Daarom hebben de CREG en de CRE besloten tot het volgende gemeenschappelijke 
actieplan dat tot doel heeft de voorwaarden voor het uitwisselen van elektrische 
energie tussen België en Frankrijk te verbeteren. 
 
1. Versterking van de koppelverbindingen 
 
De CREG en de CRE wijzen er eerst en vooral op dat, aangezien het volume van de 
uitwisselingen aan de grenzen zeker nog zal toenemen, het vlotte verloop hiervan 
slechts duurzaam verzekerd kan worden door het versterken van de 
koppelverbindingen. Vandaar dat ze de Belgische en de Franse netwerkbeheerders 
vragen onverwijld de studies voor de verhoging van de capaciteit van de 
koppelverbindingen tussen beide landen te hervatten, meer bepaald de studies voor 
het versterken van de verbindingen Avelin-Avelgem en Aubange-Moulaine. 
 
2. Publicatie van de informatie over de toestand van de koppelverbindingen 

 
Een transparant beheer van de koppelverbindingen is noodzakelijk om de vrije 
concurrentie te verzekeren. De marktspelers hebben immers degelijke informatie 
nodig om de waarde van de capaciteiten zelf te kunnen evalueren. Bovendien helpt 
deze evaluatie hen relevante vooruitzichten te maken en draagt ze dus bij tot de 
efficiëntie van de elektriciteitsmarkt. 
 
De CREG en de CRE stellen echter vast dat de Belgische en de Franse 
netbeheerders zeer weinig informatie verschaffen, zowel over de toewijzingregels 
van de capaciteit van de koppelverbindingen als over de toestand van het netwerk. 
Ze vragen hen dan ook om zo spoedig mogelijk op hun respectieve internetsites, in 
de vorm van te downloaden bestanden : 

• een terugblik te bieden op de beschikbare, toegewezen en gebruikte 
capaciteiten, van uur tot uur, gedurende de voorbije twaalf maanden; 

• voor de toekomst de nodige informatie en op z’n minst de capaciteiten die 
kunnen toegewezen worden : 

o op jaarbasis, 
o op maandbasis voor de volgende zes maanden, 
o op uurbasis voor de volgende zeven dagen, 



 

 

evenals de totale beschikbare vermogens en de nog toe te wijzen vermogens 
voor elk uur van de lopende dag. 

 
De CREG en de CRE verzoeken overigens alle gebruikers van de transmissienetten 
hen de moeilijkheden te melden die ze eventueel ondervinden bij het bekomen van 
informatie over de toestand van de netwerken, die noodzakelijk is voor de vrije 
mededinging tussen de marktoperatoren en voor een transparante en niet-
discriminerende toegang tot het Belgische en het Franse transmissienet. 
 
3. Gecoördineerde exploitatie van de koppelverbinding 
 
De koppelverbindingen worden op dit ogenblik beheerd door de Belgische en de 
Franse netbeheerders enkel voor wat hun zijde betreft. Dit gebrek aan coördinatie en 
de ondoorzichtigheid van de toewijzingsmethodes zijn een bron van verwarring en 
inefficiëntie. 
 
3.1  Overgangsmaatregelen 
 
Gedurende de periode die nodig is om tot een voldoende transparantie inzake de 
toestand van de koppelverbinding te komen, vragen de CREG en de CRE de 
Belgische en de Franse netbeheerders hun huidige toewijzingsmechanismen te 
behouden. Ze vragen hen eveneens om, vanaf 1 januari 2002, hun repectievelijke 
mechanismen te coördineren en te erkennen en de coherentie tussen hun methodes 
voor de berekening van de beschikbare capaciteiten te verzekeren en hen uiterlijk op 
10 december 2001 verslag uit te brengen over de beslissingen die daartoe genomen 
werden. 
 
3.2  Gemeenschappelijke toewijzingsmethode 
 
De CREG en de CRE vragen hen bovendien om hen, voor 15 maart 2002, een 
gemeenschappelijke methode ter goedkeuring voor te leggen met de bedoeling deze 
op 1 juli 2002 in te voeren. Deze transparante en niet-discriminerende methode zal 
moeten rekening houden met de behoeften van de gebruikers en met de Frans-
Belgische context. Ze zal onder meer moeten toelaten de grootst mogelijke capaciteit 
op jaarbasis toe te wijzen en het achterhouden van de toegewezen capaciteiten 
moeten verhinderen (“use it or loose it”-regel). Indien nodig zal ze kunnen aangevuld 
worden met toewijzingen op kortere termijn. 
 
Omdat de configuratie van de elektriciteitsnetten ertoe aanzet een mechanisme te 
ontwikkelen dat op het hele Frans-Belgisch-Nederlands-Duitse blok toepasselijk is, 
verzoeken de CREG en de CRE de beheerders van het Belgische en het Franse net 
om toenadering te zoeken tot hun Nederlandse en Duitse collega’s. Ze verklaren 
tevens dat mechanismen die een globale optimalisatie van het gebruik van de 
elektriciteitsnetten mogelijk maken hun voorkeur wegdragen. Dat geldt eveneens 
voor toewijzingsmethodes waarbij enkel de kosten voor het oplossen van de 
congesties worden gefactureerd als een grens weinig aanleiding geeft tot congesties. 
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