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STUDIESTUDIESTUDIESTUDIE    
 
 

Op 29 oktober 2001 heeft de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) haar actieprogramma betreffende de huidige 

problemen op de elektriciteitsmarkt overgemaakt aan ELIA. In dat programma wordt 

ELIA onder meer verzocht om het geplande mechanisme voor de veiling van capaciteit 

aan de Frans-Belgische grens niet toe te passen zolang dit nog geen voorafgaand 

akkoord heeft gekregen van de CREG en van de Franse ‘Commission  de Régulation 

de l’Electricité française’ (CRE). 

 

De CREG werd op 12 november 2001 bij brief door ELIA verzocht om haar standpunt 

bekend te maken over de gezamenlijke invoering van dat mechanisme door ELIA en 

RTE, de beheerder van het Franse transmissienet voor elektriciteit. 

 

De CREG wil eerst en vooral opmerken dat deze brief niet beschouwd kan worden als 

een officiële kennisgeving in de zin van artikelen 176, §2, 180, §2 et 183, §2, van het 

koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een technisch reglement  voor het beheer 

van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. Dit koninklijk besluit is 

immers niet van toepassing omdat, enerzijds, met toepassing van artikel 10 van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : de 

elektriciteitswet), de netbeheerder nog niet werd aangeduid en anderzijds, de Koning 

nog geen datum voor de inwerkingtreding van de wet heeft bepaald.  

 

Daarentegen zal, wanneer de beheerder van het transmissienet zal aangeduid zijn en 

de inwerkingtreding van voornoemd koninklijk besluit zal bepaald zijn, de procedure 

voorzien in hoofdstuk V van titel IV van dit koninklijk besluit moeten gevolgd worden. 

De omstandigheid waarbij ELIA, op het ogenblik van het opstellen van de onderhavige 

studie, de goedkeuring van de CREG voor het invoeren van een nieuwe methode voor 

de toewijzing van de capaciteiten aan de zuidgrens wenst te bekomen, doet geen 

afbreuk aan deze conclusie.  

 

Niettemin is de CREG, op grond van artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de 

elektriciteitswet, bevoegd om op eigen initiatief onderzoeken en studies in verband met 

de elektriciteitsmarkt uit te voeren. Het is bijgevolg op deze wettelijke basis dat de 

CREG heeft beslist om het veilingsysteem dat ELIA wenst op te zetten, te analyseren. 
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Deze studie vormt echter noch een goedkeuring noch een afwijzing in de zin van artikel 

180, §2, van voornoemd koninklijk besluit. 

 

Overigens wijst de CREG erop dat de termijn waarbinnen ELIA haar vraagt om een 

uitspraak te doen, niet volstaat om het beoogde systeem grondig te onderzoeken. 

 

Op 13 november 2001 heeft de CREG een brief gestuurd naar ELIA waarin ze 

verklaart dat ze, binnen een redelijke termijn, de documenten met betrekking tot het 

veilingsysteem zal bestuderen. 

 

Op 13 november 2001 startte de CREG bij hoogdringendheid een beperkte 

raadpleging van de marktspelers op grond van het veilingreglement1 dat haar werd 

overgemaakt door ELIA en dat de CREG als niet-vertrouwelijk beschouwde. 

     

Op 16 november 2001 heeft de CREG ELIA opgeroepen voor een vergadering over 

het project van ELIA betreffende het opzetten van een veilingsysteem aan de 

zuidgrens. 

 

Op 19 en 26 november 2001 heeft de CREG de Franse ‘Commission de Régulation de 

l’Electricité’ (CRE) ontmoet in verband met het door ELIA en RTE geplande 

toewijzingsysteem van de capaciteiten.  

 

Verder heeft de CREG op 29 oktober 2001, in het kader van de huidige problemen op 

de elektriciteitsmarkt, een brief gestuurd naar ELECTRABEL waarin ze haar onder 

meer vroeg de CREG in kennis te stellen van de contracten waarvoor ze meent recht 

te hebben op historische reservaties van capaciteit op de koppelverbindingen. 

 

 

 
 

                                                 
1 “2002 Regulations for the auctioning of cross-border electricity transfer capacity on the extra 
high-voltage Belgium-Netherlands, Germany-Netherlands and Belgium-France interconnectors” 
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DOOR ELIA VOORGESTELDE VEILINGMETHODE 
 
 
1. Het ingediende project met betrekking tot het beheer van de stromen op de 

koppelverbindingen tussen Frankrijk en België, dat het resultaat is van een 

samenwerking van ELIA en RTE, maakt gebruik van een methode waarbij de 

beschikbare capaciteiten worden geveild. Deze veiling gebeurt volgens jaarlijkse, 

maandelijkse en dagelijkse vervaldagen. De veilingprijs wordt bepaald door de prijs 

van het laatst aanvaarde bod.  

 

Het voorgestelde veilingmechanisme lijkt sterk op dat wat vandaag gebruikt wordt aan 

de grenzen van Nederland met België en Duitsland. De vennootschap TSO-Auction 

BV, die de veiling van deze koppelverbindingen beheert, is eveneens belast met de 

organisatie van de veilingen aan de Frans-Belgische grens. 

 

De door ELIA opgestelde kalender voor de toepassing van het voorgestelde systeem 

voorziet als startdatum 1 januari 2002. Met het oog daarop had ELIA de volgende 

acties gepland : de publicatie op 1 november 2001 van de beschikbare capaciteit op 

jaarbasis voor het jaar 2002 en het in veiling brengen van deze capaciteit op 28 

november 2001.  

 

 

EVALUATIE VAN HET VOORSTEL VAN ELIA 
 

Door de CREG gehouden raadpleging van de marktspelers 
 
2. Om het voorstel van ELIA te evalueren, besloot de CREG bij hoogdringendheid 

de marktspelers te raadplegen op grond van de door ELIA verstrekte informatie die de 

CREG als niet vertrouwelijk beschouwt.  Ze legde de organisaties van gebruikers  twee 

vragen voor : 

 

• Vindt u dat het voorgestelde veilingensysteem niet-discriminerend en 
transparant is ?  Gelieve uw antwoord te motiveren. 

 
• De periode die het van start gaan van het mechanisme voorafgaat is zeer 

beperkt. Valt dit te rijmen met het objectief om de toegankelijkheid van de 
Belgische markt voor de concurrentie in 2002 te bevorderen ? 
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Voor de producenten en traders voegde ze er de volgende vraag aan toe  : 

• Bent u geïnteresseerd een jaarlijkse capaciteit vanuit Frankrijk naar België toe te 
reserveren en hebt u voor het jaar 2001 een dergelijke reservering aangevraagd 
bij ELIA ? 

 

Slechts een beperkt aantal marktspelers kon geraadpleegd worden gezien het zeer 

korte tijdsbestek. 

 

3. De antwoorden op de vraag of het voorgestelde systeem niet-discriminerend en 

transparant is, zijn ongeveer voor de helft negatief. De aangevoerde argumenten 

betreffen eerder de toepassing in een Belgische context van het voorgestelde 

mechanisme dan de principes ervan. Bepaalde marktspelers vrezen immers dat de 

daling van de elektriciteitsprijzen die het gevolg zou kunnen zijn van de invoer zal  

tenietgedaan worden door de hoge veilingprijzen aan de zuidgrens. 

 

Bovendien klagen de meeste marktspelers over de door ELIA opgelegde kalender voor 

het invoeren van het veilingsysteem, en tengevolge daarvan dus ook over de 

onvoldoende tijd die hen door de CREG gelaten werd om een advies uit te brengen 

over een dermate belangrijk probleem voor de werking van de elektriciteitsmarkt.  

 

Tevens blijkt uit deze raadpleging dat de meerderheid wenst te beschikken over 

capaciteit op jaarbasis voor 2002.   

 

Tot slot vragen verscheidene marktspelers ook nadere toelichtingen over de 

behandeling van de historische contracten.  

 

Analyse van het voorstel van ELIA 
 

4. De principes van het veilingmechanisme worden algemeen beschouwd als 

transparant en niet-discriminerend in het kader van een volmaakte markt. 

 

De invoering van het veilingmechanisme zoals het door ELIA wordt voorgesteld is 

echter niet transparant.  De marktspelers beschikken immers niet voldoende tijd vooraf 

over de essentiële informatie die hen moet toelaten de risico’s tot een minimum te 

beperken. Informatie betreffende de historische gegevens van de beschikbare, 

toegewezen en werkelijk gebruikte capaciteiten nodig om het congestieniveau aan de 

grens te kunnen beoordelen, ontbreken. De waarden van de capaciteiten die in 2002 
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jaarlijks, maandelijks en dagelijks zullen worden toegewezen, naar het voorbeeld van 

wat er aan de noordgrens gedaan wordt, ontbreken eveneens.   

 

De invoering van het door ELIA voorgestelde systeem is discriminerend vermits er, 

voor zover ons bekend, geen publicatie gebeurd is van de informatie bevat in het 

veilingreglement2 dat bepaalt dat het nieuwe systeem openstaat voor andere 

categorieën van deelnemers dan ARPs (« Access Responsible Party »). Bovendien 

leidt de door ELIA aangehouden kalender om van start te gaan tot een discriminatie 

tussen enerzijds de eindgebruikers die nooit hebben deelgenomen aan een dergelijk 

systeem, en anderzijds de producenten en traders die in het algemeen over marketing- 

en tradingdiensten beschikken en ervaring hebben met de werking van 

veilingmechanismen. 

 

Tenslotte voert het door ELIA voorgestelde systeem een verschillende behandeling in 

tussen de historische contracten, die voorrangsrechten genieten, en de overige 

contracten. Door het gebrek aan informatie over de historische contracten kan men 

zich niet uitspreken over de rechtvaardiging van deze bijzondere behandeling en doet 

dit vragen rijzen over het eventuele discriminerende karakter ervan. 

 

5. Anderzijds toont het dossier dat door ELIA aan de CREG werd bezorgd niet 

aan dat het aangeprezen systeem het beste zou zijn in de huidige Belgische context, 

en dat het de openstelling van de markt voor de mededinging zou bevorderen. Deze 

context wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een dominante producent, door 

meer aantrekkelijke prijzen in Frankrijk dan in Nederland en door een meer beperkte 

toe te kennen uitwisselingscapaciteit aan de zuidgrens dan aan de noordgrens.   

 

6. De door ELIA voorziene kalender geeft aan dat de op jaarbasis beschikbare 

capaciteit voor het jaar 2002 diende gepubliceerd te worden op 1 november 2001. Nu 

blijkt dat de informatie over de capaciteit niet werd gepubliceerd.  

 

Het lijkt dat deze strakke kalender ELIA verhinderd heeft om een volledige raadpleging 

van de marktspelers te houden, noch over het veilingreglement3 noch over de toe te 

wijzen capaciteiten.  

 

                                                 
2 “2002 Regulations for the auctioning of cross-border electricity transfer capacity on the extra 
high-voltage Belgium-Netherlands, Germany-Netherlands and Belgium-France interconnectors” 
3 Ibidem 
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Overigens lijken de aan de CREG bezorgde documenten niet volledig uitgewerkt te zijn 

met RTE. Bovendien lijken sommige paragrafen gewoon overgeschreven uit de teksten 

die opgesteld werden voor het beheer van de noordgrens, zonder aangepast te zijn 

aan de context van de zuidgrens. 

 

7. Tot slot werd de CREG geïnformeerd dat het dossier niet door RTE werd 

ingediend bij de CRE.  

 

8.         Rekening houdend met de omvang van de capaciteit die op basis van de 

historische contracten aan de zuidgrens kan gereserveerd worden en omwille van het 

gebrek aan informatie op dat vlak, is het voor de CREG onmogelijk de geplande 

methode voor het toewijzen van de capaciteiten te evalueren en a fortiori ze goed te 

keuren. 

 

 

BESLUITEN 
 

9. Samengevat stelt de CREG vast dat : 

 

1. het gebrek aan gepubliceerde informatie over de in 2001 beschikbare, 

toegewezen en effectief gebruikte capaciteiten twijfel zaait over het niet-

discriminerend en transparant karakter van het voorgestelde systeem, 

waardoor de marktspelers een verhoogd risico lopen bij de voorbereiding van 

hun strategie om aan de veilingen deel te nemen ;   

 

2. niet wordt aangetoond dat het voorgestelde systeem het best aangepast is aan 

de huidige context van de Belgische markt ; 

 

3. het voorgestelde systeem nog niet voltooid is, inzonderheid wat betreft de 

toegewezen capaciteit op jaar-, maand- en dagbasis. RTE heeft nog geen 

dossier ingediend bij de CRE betreffende het voorstel voor het veilen van 

capaciteiten waarvan sprake ;  

 

4. ELIA nog geen volledige raadpleging heeft uitgevoerd bij de marktspelers over 

het veilingreglement ; 
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5. het gebrek aan informatie over de historische contracten de CREG niet toelaat 

na te gaan of de behandeling ervan wel gegrond is. 

 

Rekening houdend met wat voorafgaat kan de CREG zich onmogelijk uitspreken over 

de invoering van het door ELIA voorgestelde veilingsysteem. 

 

 

AANBEVELINGEN 
 

10. De CREG benadrukt dat de congestieproblemen aan de zuidgrens slechts 

duurzaam opgelost kunnen worden mits het versterken van de koppelverbindingen. Ze 

herinnert ELIA eraan dat haar « Actieprogramma met betrekking tot de huidige 

problemen op de elektriciteitsmarkt » van haar vereist dat ze onmiddellijk al het nodige 

doet om de verbinding Avelgem-Avelin uit te rusten met een tweede draadstel en de 

verbinding Aubange-Moulaine te voltooien. 

 

11. De CREG beveelt ELIA aan het opzetten van een veilingsysteem voor de 

capaciteiten aan de zuidgrens, zoals het beschreven staat in haar voorstel van 12 

november 2001, op te schorten. 

 

12. De CREG beveelt ELIA aan onmiddellijk de historische gegevens in verband 

met de beschikbare, toegewezen en werkelijk gebruikte capaciteit voor de Frans-

Belgische koppelverbindingen per uurinterval op haar internetsite te plaatsen. Ze 

vraagt eveneens om de verwachte capaciteiten die kunnen worden toegewezen op 

jaarbasis, op maandbasis voor de volgende zes maanden, op uurbasis voor de 

volgende zeven dagen alsook het overblijvende vermogen per uurinterval dat kan 

worden toegewezen voor de lopende dag, te publiceren. 

 

13. Tenslotte formuleert de CREG een aantal aanbevelingen om een nieuw 

mechanisme voor het toewijzen van capaciteiten aan de zuidgrens in de loop van 2002 

in te voeren. Deze hebben zowel betrekking op de opstelling van de methode als op de 

kalender voor de invoering ervan. 
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De aanbevelingen aan ELIA zijn de volgende : 

 

1. in samenwerking met RTE een vergelijkende studie maken over de toepassing 

van de verschillende toewijzingsmethodes van de capaciteiten aan de Frans-

Belgische grens en de resultaten hiervan voor 1 februari 2002 op haar 

internetsite publiceren. De geanalyseerde methodes dienen transparant en niet-

discriminerend te zijn, de toewijzing van de hoogst mogelijke capaciteit op 

jaarbasis toe te laten en het achterhouden van toegewezen capaciteiten te 

verhinderen (regel : “use it or loose it”). Ze zullen rekening moeten houden met 

de behoeften van de gebruikers en met de Frans-Belgische context. Gezien de 

configuratie van de elektriciteitsnetwerken, zullen die methodes de ontwikkeling 

bevorderen van een gecoördineerd toekenningsmechanisme van capaciteiten 

tussen Frankrijk, België, Nederland, Duitsland onderling ;   

 

2. een raadpleging van de marktspelers organiseren over de methode die hun 

voorkeur heeft en over de kalender voor het in het werk stellen van de gekozen 

oplossing. De resultaten van deze raadpleging zullen uiterlijk op 1 maart 2002 

aan de CREG worden overgemaakt ; 

 

3. het gedetailleerde reglement van de gekozen methode, als gevolg van de 

raadpleging van de marktspelers, met inbegrip van de waarden van de toe te 

wijzen capaciteiten, voor 15 maart 2002 aan de CREG ter goedkeuring 

voorleggen ;   

 

4. uiterlijk tegen 1 mei 2002 het gedetailleerde reglement van de door de CREG 

goedgekeurde methode evenals de waarden van de toe te wijzen capaciteiten 

publiceren; 

 

5. op 1 juli 2002 van start gaan met het nieuwe toewijzingsysteem van 

capaciteiten aan de zuidgrens.  

 

De CREG wijst ELIA erop dat ze in geen geval het toewijzingsysteem van capaciteiten 

zal kunnen goedkeuren dat niet zou voldoen aan de vereisten van hoofdstuk V 

betreffende de koppelverbindingen met buitenlandse netwerken, van het koninklijk 

besluit van 27 juni 2001 houdende een technisch reglement. 
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14. In afwachting van de invoering van het nieuwe systeem, beveelt de CREG ELIA 

aan voorlopig het huidige systeem voor toewijzing van capaciteiten te handhaven, ten 

einde de economische risico’s te beperken die de marktspelers zouden lopen in het 

geval van de invoering van een ander mechanisme zonder voorafgaande verwittiging. 

Dit zou ELIA niet mogen verhinderen capaciteiten toe te wijzen over verschillende 

maanden zonder echter de datum van 30 juni 2002 te overschrijden. 

 

15. Daarbij dient benadrukt te worden dat wat voorafgaat aanbevelingen zijn op 

Belgisch niveau van het gemeenschappelijk actieprogramma van de CRE en de CREG 

om de uitwisselingsvoorwaarden van elektrische energie tussen België en Frankrijk te 

verbeteren. 

 

 

 
 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas LEKANE 
Directeur 

 Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter 
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