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De vijf regulatoren publiceren een transparantierapport ter 
bevordering van de integratie van de elektriciteitsmarkt in Centraal 

West Europa (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland) 

 
 
 
Het Regionale Coördinatiecomité (RCC) van de regio Centraal West – dat de vijf 
regulatoren CREG, CRE, BNetzA, ILR en DTe verenigt – publiceerde vandaag een 
rapport over de transparantie, dat specifieke stappen aanduidt voor het verbeteren en 
harmoniseren van de transparantie in de groothandelsmarkten voor elektriciteit in de 
regio. Voor het eerst zullen op regionaal niveau opwekkingsgegevens en informatie 
over de onbeschikbaarheid van verbruiks- en opwekkingseenheden beschikbaar zijn .   
 
De vijf regulatoren achten een toereikend niveau van markttransparantie belangrijk, omdat dit 
ertoe bijdraagt vertrouwen in de markt te geven, een duidelijk inzicht in de 
prijsontwikkelingen te bieden, waardoor marktspelers efficiënte bedrijfsbeslissingen kunnen 
nemen, en een gezond investeringsklimaat te scheppen. Bovendien verkleint het de historisch 
gegroeide ongelijkheden op het vlak van informatie, wat nieuwe marktspelers ertoe kan 
aanzetten zich op de markt te wagen. 
Het transparantierapport (op de ERGEG-website) legt de basis voor de harmonisatie en 
implementatie van de transparantieregels voor de (groothandels)markt op de 
elektriciteitsmarkt van Centraal West Europa. Het bevat transparantievereisten op basis van 
de Richtlijnen inzake congestiebeheer (Commissiebesluit 2006/770/EG van 9 november 2006  
betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit). Deze richtlijnen zijn wettelijk bindend maar dienden verder uitgewerkt te 
worden, wat nu gebeurd is met het Transparantierapport. Er werd ook rekening gehouden met 
het waardevolle werk dat verricht werd door de European Regulators Group on Electricity and 
Gas (ERGEG). ERGEG had niet bindende richtlijnen inzake goede praktijken op het vlak van 
informatiebeheer en transparantie uitgewerkt (GGP-IMT). 
Tegen 1 januari 2008 moet informatie over vermogen, transmissie, interconnectie en 
balancering verstrekt worden op de nationale homepages van TNB’s of op de homepages van 
elektriciteitsbeurzen in de regio. Voor informatie over de opwekking voorziet het rapport in 
een publicatie op de nationale homepages van TNB’s of op de homepages van 
elektriciteitsbeurzen in de regio tegen 1 juli 2008. Dit tijdschema in twee stappen voor het 
implementeren van de informatie over de opwekking houdt ermee rekening dat de procedures 
voor het verstrekken van deze gegevens nog moeten opgesteld worden. 
De regio Centraal West, die deel uitmaakt van het regionale initiatief inzake elektriciteit van 
de ERGEG, is bezig met het harmoniseren van het congestiebeheer en de transparantie op de 
elektriciteitsmarkt die gevormd wordt door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland. 
Het Transparantierapport steunt op het onlangs gepubliceerde rapport over de 
markttransparantie in Noord Europa. Het vormde het onderwerp van een raadpleging van de 
belanghebbenden in de loop van augustus 2007 en werd nu door de regulatoren afgerond. Het 

http://www.ergeg.org/portal/page/portal/ERGEG_HOME/ERGEG_RI/ERI/Central-West/Press Releases
http://ec.europa.eu/energy/electricity/florence/doc/twg/ergeg_ggpimt.pdf
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toekomstige werk op het vlak van transparantie in de regio Centraal West zal zich toespitsen 
op het begeleiden van de de implementatie van de vereisten vervat in het rapport. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota voor journalisten uit België 
 
Voor nadere inlichtingen gelieve contact te nemen met dhr. Tom Vanden Borre 
(hoofdadviseur), 
Tel:+32 (0)2 289 76 80, tom.vandenborre@creg.be
 
 
 
Note for journalists from France: 
 
For more information please contact Mr. Christophe Feuillet (Head of 
Communications Department), Tel: +33 (1) 44 50 41 77, christophe.feuillet@cre.fr
 
 
 
Note for journalists from Germany: 
 
For more information please contact pressoffice@bnetza.de
 
 
 
Note for journalists from Luxemburg: 
 
For more information please contact Mr. Camille Hierzig (Deputy-Director), 
Tel: +352 45 88 45 45, camille.hierzig@ilr.lu
 
 
 
Nota voor journalisten uit Nederland: 
 
Voor nadere inlichtingen gelieve contact te nemen met mevr. Barbara van der Rest-
Roest of mevr. Harriët Garvelink,  NMa press officers.  
Tel. +31 (0)70 330 3362/3320 or +31 (0)6 2279 3063 / +31 (0)6 5138 7468 (na 
kantooruren), rechtstreeks e-mailadres: pers@nmanet.nl. 
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