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DE CRE EN DE CREG PUBLICEREN DE RESULTATEN 
VAN DE RAADPLEGING OVER HET BEHEER VAN DE 

KOPPELVERBINDING TUSSEN FRANKRIJK EN BELGIE 
 
De CRE en de CREG hebben in oktober en november 2002 onder de 
marktspelers een raadpleging gehouden over het beheer van de 
koppelverbinding tussen Frankrijk en België. 
 
De marktspelers die op deze raadpleging reageerden klagen over de sterke 
vermindering en de volatiliteit van de commerciële capaciteit van de 
koppelverbinding tussen Frankrijk en België en beklemtonen de noodzaak om 
in België een elektriciteitsbeurs op te richten. 
 
Ze eisen dat de transmissienetbeheerders : 
 

1. de commerciële capaciteit van de koppelverbinding aanzienlijk zouden 
verhogen, onder meer door een onderling afgesproken methode voor 
de berekening van de capaciteit te gebruiken, 

2. de kwaliteit van de maandelijkse vooruitzichten inzake de beschikbare 
commerciële capaciteit zouden verbeteren,  

3. de transparantie van de regels voor het berekenen van de toegewezen 
capaciteiten en van hun verdeling tussen de Franse grenzen zouden 
verbeteren, 

4. hun contractuele verbintenissen, meer bepaald in het geval van een 
onderbreking, zouden verduidelijken, 

5. transparante, voorspelbare en tegenwerpbare regels zouden opstellen 
voor het dekken van congestiekosten, 

6. operationele verbeteringen aan de organisatie van de toewijzingen 
zouden aanbrengen om de energiestromen van België naar Frankrijk 
en de doorvoer doorheen België vlotter te laten verlopen, 

7. zouden overgaan tot een capaciteitstoewijzing op jaarbasis, mits de 
beschikbare capaciteit dit toelaat. 

 
Een synthese van de resultaten van de raadpleging is beschikbaar op de 
websites van de CRE en de CREG. 
 
De CRE en de CREG onderzoeken welke verbeteringen zouden kunnen 
aangebracht worden aan het huidige systeem voor het beheer van de 
koppelverbinding. 
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