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Het verheugt de drie toezichthouders CRE, CREG en DTe (onderdeel van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit / NMa) aan te kondigen dat alle lichten op groen staan voor de 
implementatie van marktkoppeling. Marktkoppeling is een nieuw marktmechanisme waarmee 
grensoverschrijdende capaciteit een dag vooruit tussen de drie landen kan worden 
toegewezen. Dit mechanisme is een impliciete dagveiling van capaciteit tussen de 
groothandelsmarkten elektriciteit van België, Frankrijk en Nederland (hierna: marktkoppeling). 
 
Marktkoppeling is een belangrijke stap in de richting van verdere integratie van de regionale markt. 
Het verhoogt de efficiëntie van grensoverschrijdende handel omdat het een optimaal gebruik 
garandeert van de capaciteit die een dag tevoren tussen de drie landen beschikbaar is. 
 
Naast de introductie van marktkoppeling zijn de drie landelijke netbeheerders en elektriciteitsbeurzen 
het volgende overeengekomen: 

- De publicatie van indicatoren met betrekking tot het functioneren van het marktkoppelings- 
algoritme; 

- Het wijzigen, uiterlijk per 1 januari 2007, van de regels die gelden voor de expliciete veiling op 
de Belgisch-Nederlandse grens; Deze wijziging heeft tot doel de mate van zekerheid van 
genomineerde transporten tussen de drie landen te harmoniseren; 

- De invoering van een eenvoudige en transparante back-up procedure; 
- Elektriciteitsbeurzen krijgen de mogelijkheid om informatie direct beschikbaar te stellen aan de 

drie toezichthouders voor marktmonitoring, en 
- De verdere toepassing van het marktkoppelingsmechanisme naar andere markten. 

 
In de praktijk zal marktkoppeling in de plaats komen van de dagelijkse expliciete veiling die op dit 
moment van kracht is tussen de drie landen.1 De werkelijke invoeringsdatum is afhankelijk van de 
termijn waarop de laatste voorbereidingen zullen zijn getroffen. 
 
Naast de invoering van marktkoppeling achten de drie toezichthouders CRE, CREG en de NMa het 
nog altijd noodzakelijk om verdere integratie van de regionale markt te verwezenlijken. De volgende 
zaken zijn daartoe belangrijk: de verbetering en harmonisering van expliciete veilingregels, de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende intraday handel en balanceringsmarkten, verbeterde 
afstemming tussen de landelijke netbeheerders met betrekking tot de berekening van 
grensoverschrijdende capaciteit, grotere markttransparantie, verbeterde samenwerking tussen de 
toezichthouders en inperking van marktmacht.2 

                                                                 
1 Het expliciete veilingmechanisme zal in gebruik blijven voor de toewijzing van periodieke (bijv. jaarlijkse en maandelijkse) transmissierechten. 
2 Zie de Roadmap van CRE, CREG en DTe, die in december 2005 is gepubliceerd: 
http://www.creg.be/pdf/Presse/2005/compress07122005/20051205RoadmapNL.pdf 



 

 
 
 
 
 
Noot voor journalisten in België: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Tom Vanden Borre (Hoofdadviseur) 
Tel: + 32 (0)2 289 76 80, direct e-mail address: tom.vandenborre@creg.be. 
 
Noot voor journalisten in Frankrijk: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Christophe Feuillet (Hoofd Afdeling 
Communicatie) Tel : +33 (1) 44504177 - Fax : +33 (1) 44504111, e-mail: christophe.feuillet@cre.fr. 
 
Noot voor journalisten in Nederland: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Harriët Garvelink of mw. Barbara Roest, 
persvoorlichters van de NMa, tel. +31 (70) 3303320/3362 or +31(6) 51387468/+31(6)22793063 
(buiten kantooruren),  e-mail: pers@nmanet.nl. 


