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De CREG hekelt de voorwaarden inzake de capaciteitstoewijzing op de 
Belgisch-Franse grens  

 
 
De CREG heeft het nieuwe voorstel van veilingregels (“IFB-regels”) dat door Elia werd ingediend voor de 
capaciteitstoewijzing op de koppelverbinding Frankrijk-België afgewezen. De CREG vindt het voorstel van Elia 
onaanvaardbaar, onder meer voor wat betreft de aansprakelijkheidsbeperking, de voorwaarden van opschorting 
van de machtiging en de vergoedingsvoorwaarden ingeval van vermindering van de toegewezen capaciteit.  
 

Meerbepaald is de CREG van oordeel dat Elia in overdreven mate haar aansprakelijkheid beperkt, in 
strijd met de Europese verordening 1228/2003 en haar bijlage, en betreurt ze dat Elia, voor de gevallen 
van capaciteitsvermindering opgelegd door de netbeheerders na het afsluiten van de veilingen en 
zonder dat er sprake is van overmacht, geen voorstel heeft ingediend voor een vergoedingsmechanisme 
dat een reëlere afspiegeling vormt van de waarde van het capaciteitsverlies voor de marktspelers zoals 
haar gevraagd was (bijv. een vergoedingsmechanisme gebaseerd op het verschil van de beursprijzen). 

 
De CREG verzoekt Elia om zo vlug mogelijk een nieuw voorstel van regels in te dienen dat aan haar 
eisen voldoet met inbegrip van de invoering van de “netting” op de koppelverbindingen ten laatste op 1 
juli 2008. De CREG onderzoekt in dit verband of het aangewezen is de procedure voor het heffen van 
een administratieve boete in te zetten zoals bepaald in artikel 31 van de elektriciteitswet. 

 
Verder hekelt de CREG de vermindering van de gedurende heel het jaar 2008 toe te kennen minimumcapaciteit 
waartoe de netbeheerders zich verbinden, terwijl de koppelverbinding in 2007 werd versterkt en andere 
versterkingen nog aan de gang zijn. In de richting Frankrijk-België bedraagt de aangekondigde waarde 1600 
MW, tegen 1700 MW het jaar ervoor. In de richting België-Frankrijk bedraagt de gewaarborgde waarde slechts 
600 MW, terwijl de fysische capaciteit van de koppelverbinding ongeveer 5000 MW bedraagt. 
 

De CREG is van oordeel dat de gebruikte methode voor het berekenen van de capaciteit weinig 
transparant is en vreest dat die discriminerend is en in strijd met de Europese verordening 1228/2003 en 
haar bijlage, onder meer door interne congesties naar de grenzen te verschuiven. 

 
Vandaar het verzoek van de CREG aan Elia om haar uiterlijk tegen 1 maart 2008 de 
berekeningsmethode te bezorgen met alle gegevens die tot het vaststellen van de waarden van 1600 
MW en 600 MW geleid hebben.  De CREG verzoekt Elia tevens alles in het werk te stellen om de oude 
waarde van 1700 MW in stand te houden, meerbepaald tijdens de zomer van 2008, en tegen 1 maart 
2008 de nadere regels te onderzoeken voor de invoering, op uitzonderlijke wijze, van een preventieve 
redispatching. 

 
Ten slotte wijst de CREG erop dat al deze acties worden ondernomen in nauwe samenwerking met de CRE, de 
Franse regulator. 
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De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, opgericht 
door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator 
heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen anderzijds. 
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