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Nieuwe regels voor de toewijzing van de capaciteit 
van de koppelverbinding tussen Frankrijk en België 

 
 
De beheerders van de transmissienetten voor elektriciteit van Frankrijk,  RTE, en België, 
ELIA, hebben de CRE en de CREG een ontwerp voorgelegd van een gemeenschappelijk 
mechanisme voor de toewijzing van de capaciteit van de koppelverbinding tussen 
Frankrijk en België met betrekking tot de periode van 1 juli tot 31 december 2002. Dit 
ontwerp houdt belangrijke verbeteringen in ten opzichte van het mechanisme dat 
totnogtoe werd toegepast: 
 

- de capaciteiten van de koppelverbinding worden gezamenlijk bepaald door RTE 
en ELIA op basis van gedeelde informatie; 

- de toewijzing van de capaciteit gebeurt op gezamenlijke wijze en RTE en ELIA 
zijn hoofdelijk aansprakelijk; 

- de transparantie en de voorspelbaarheid van de toegangsvoorwaarden tot de 
koppelverbinding verbeteren dank zij de geregelde verspreiding, door RTE en 
ELIA, van vooruitzichten inzake capaciteit en van verslagen over de exploitatie 
van de koppelverbinding en dank zij de mededeling aan alle gebruikers van de 
plaats van hun transacties in de prioriteitsvolgorde van het mechanisme; 

- de minimale benuttigingsgraad van de capaciteiten en de maximumvermogens 
van de transacties van de maandelijkse en dagelijkse toewijzingen die toelaten 
om hun plaats in de prioriteitslijst te behouden, worden geharmoniseerd tussen 
RTE en ELIA; 

- de toekenningsvoorwaarden voor nieuwe dagtransacties worden verduidelijkt om 
misbruiken te voorkomen vanwege marktspelers die het mechanisme in hun 
voordeel trachten te benutten. 

 
Dit nieuwe mechanisme wil tegemoetkomen aan de vragen die in november 2001 door 
de CRE en de CREG aan de netbeheerders van beide landen werden gesteld. De CRE 
en de CREG nemen akte van dit nieuwe mechanisme en verwelkomen de substantiële 
verbeteringen die het inhoudt. 
 
Ze zullen bijzonder waakzaam zijn wat betreft de voorwaarden waarin het zal worden 
toegepast, de capaciteiten die daadwerkelijk zullen worden toegewezen en de efficiëntie 
waarvan het zal blijk geven, zowel voor wat betreft een zo volledig mogelijk gebruik van 
de beschikbare capaciteit als het toelaten van een grotere verscheidenheid van 
gebruikers. Te dien einde zullen ze midden september een raadpleging van de 
gebruikers van deze koppelverbinding organiseren, die onder meer zal handelen over de 
contractuele omzetting van de door RTE en ELIA aangegane verbintenissen, over de 
transparantie van het toewijzingsproces, de algemene efficiëntie van het nieuwe 
mechanisme en de opportuniteit van de organisatie van een jaarlijkse toewijzing van 
capaciteit. 
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