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Toepassing van het actieplan van de Franse en Belgische 
regulatoren voor de verbetering van de uitwisselingsvoorwaarden 

van elektriciteit tussen België en Frankrijk 
 

Tijdens een vergadering die werd bijeengeroepen door de Franse en de 
Belgische regulatoren, de CRE en de CREG, op 26 maart 2002 in Brussel, 
hebben de beheerders van het Franse en het Belgische transmissienet, RTE en 
ELIA, hen ingelicht over de vooruitgang van het gemeenschappelijk actieplan 
van de regulatoren dat op 29 november 2001 werd goedgekeurd.  Dit actieplan 
behandelt de publicatie van informatie over de toestand van de 
koppelverbindingen, de versterking van de koppelverbindingen en het 
toepassen van gecoördineerde toewijzingsmechanismen. 
 

1. Huidige capaciteit van de Frans-Belgische koppelverbindingen en 
informatie aan de gebruikers 

 
RTE en ELIA evalueren momenteel elk afzonderlijk de waarde van de 
uitwisselingscapaciteit tussen Frankrijk en België. RTE en ELIA zullen tegen 1 mei 
2002 een gezamenlijke evaluatiemethode afspreken van de voorziene capaciteiten 
op relevante tijdstippen. Ze zullen onder andere zes maanden op voorhand de 
vooruitzichten van de maandelijks capaciteit publiceren. 
 
Voor het ogenblik publiceren RTE en ELIA onafhankelijk van elkaar informatie in 
verband met de Frans-Belgische uitwisselingscapaciteit. Voor 1 mei 2002 zullen RTE 
en ELIA aan de CRE en de CREG een gedetailleerde lijst met informatie en 
gecoördineerde publicatiemethodes voorstellen.  
 

2. Versterking van de koppelverbindingen 
 
Voor 1 oktober 2002 zullen RTE en ELIA aan de regulatoren een 
gemeenschappelijke studie voorleggen van volgende versterkingen: 
 

• versterking van de as Chooz-Jamiolle-Monceau, 
• plaatsing van het 2de draadstel van de verbinding Avelin-Avelgem, 
• realisatie van de 400 kV verbinding Moulaine-Aubange. 
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Deze studie zal onder meer een planning bevatten betreffende het bekomen van de 
nodige vergunningen en de indienststelling van deze versterkingen. 
 
Volgens de eerste schattingen van RTE en ELIA, zouden deze investeringen moeten 
toelaten de uitwisselingscapaciteit tusssen de twee landen met ongeveer 1500 MW 
te verhogen. 
 
 

3. Gecoördineerde toewijzingsmechanismen 
 
RTE en ELIA stellen voor de bestaande toewijzingsmechanismen aan te passen 
teneinde de beschikbare capaciteit op een gezamenlijke, efficiëntere en meer 
transparante manier te kunnen toewijzen. Ze verbinden zich ertoe de details van de 
verbeteringen voor te stellen tegen 1 mei 2002 en ze toe te passen vanaf 1 juli 2002. 
 
Met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen verbinden RTE en ELIA zich er 
bovendien toe om tegen 1 juli 2002 aan de regulatoren een gemeenschappelijke, 
vergelijkende studie voor te leggen in verband met de toepassing van verschillende 
toewijzingsmethodes van de grenscapaciteiten. Deze studie dient evenwel rekening 
te houden met zowel de huidige behoeftes van de gebruikers als de huidige toestand 
van de Franse en de Belgische markt. 
 
De toepassing van het geheel van deze bepalingen zal een beduidende 
vooruitgang betekenen in de verdere uitbouw van de Europese 
elektriciteitsmarkt.  
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