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INLEIDING 

 

1. De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) heeft deze studie over het vormingsmechanisme van de negatieve 

elektriciteitsprijzen in Duitsland uitgevoerd op basis van de opdrachten die haar worden 

verleend door artikel 23, § 2, tweede alinea, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wijzigingen die eraan zijn aangebracht via artikel 

85 van de wet houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008.  

2. Enkele van de opdrachten die de wet aan de CREG toevertrouwt, zijn "toezicht 

houden op de transparantie en de mededinging op de elektriciteitsmarkt" en "erop toezien 

dat de met name technische en tarifaire toestand van de elektriciteitssector alsook de 

evolutie van deze sector het algemeen belang beogen en in het algemene energiebeleid 

kaderen." De wet verzoekt de CREG "de permanente monitoring van de elektriciteitsmarkt te 

verzekeren, zowel op het vlak van de marktwerking als op het vlak van de prijzen." 

3. In deze studie beschrijft de CREG de mechanismen die leiden tot de negatieve 

prijzen die we vanaf 2008 hebben vastgesteld op de EEX-elektriciteitsbeurs1. Het tweede 

deel beschrijft de situatie, dat wil zeggen het stelsel van de aankooptarieven, alsook de 

frequentie en de duur van de negatieve prijzen. Het derde deel kaart de oorzaken van de 

negatieve prijzen aan. Het vierde deel detailleert de gevolgen van deze negatieve prijzen. 

Het vijfde deel vermeldt de impact van de negatieve prijzen op de aanbodcurve en het 

laatste deel concludeert. 

 

4. Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op zijn 

vergadering van 8 september 2011. 

 

  

                                                
1
 We benadrukken dat EEX Power Spot op 1 juli 2009 werd opgenomen in EPEX Power Spot. Zie het 

persbericht ter zake: http://www.epexspot.com/en/press-media/press-
releases/details/press/EPEX_Spot_SE_On_the_way_towards_a_common_Spot_Market_ 
  

http://www.epexspot.com/en/press-media/press-releases/details/press/EPEX_Spot_SE_On_the_way_towards_a_common_Spot_Market_
http://www.epexspot.com/en/press-media/press-releases/details/press/EPEX_Spot_SE_On_the_way_towards_a_common_Spot_Market_
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I BESCHRIJVENDE ANALYSE 

I.1. Werking van het systeem van negatieve prijzen 

 

5. De Duitse EEX-elektriciteitsbeurs was de eerste Europese beursplaats die een 

aanbod met negatieve prijzen toeliet en dat, vanaf 1 september 20082. De prijzen kunnen 

schommelen tussen -9.999 €/MWh en 9.999 €/MWh voor de intraday markt3. De reacties 

bleven niet uit vermits de beurs een maand later de eerste negatieve prijzen optekende. 

 

6. Voor dit systeem werd ingevoerd, deed men een beroep op de reservecapaciteiten 

om de zekerheid van het elektriciteitssysteem veilig te stellen telkens wanneer de markt met 

een aanbod tegen prijzen onder de marginale kosten reageerde op een lage vraag en een 

hoge windproductie. Op deze manier werd de meerproductie opgeschort4 zonder daarom de 

eenheden voor hernieuwbare productie stil te leggen.  

 

7. Sinds de invoering van negatieve prijzen is de situatie aanzienlijk gelijkaardig, maar 

nu vormen de negatieve prijzen een bijkomend signaal voor de marktactoren die hen 

toelaten om het gebruik van hun activa te optimaliseren. Er wordt, met andere woorden, 

minder gebruik gemaakt van de reservecapaciteiten omdat de vraag naar elektriciteit stijgt 

bij negatieve prijzen. In een zekere zin beïnvloeden de negatieve prijzen de vraag om een 

blijvend evenwicht tussen aanbod en vraag te verzekeren. 

 

8. In België werden de negatieve prijzen5 op 9 november 2010 op Belpex ingevoerd 

met de koppeling van de markten uit de CWE-regio (Central West Europe). Tot op heden 

werden er nog geen negatieve prijzen vastgesteld op Belpex. 

 

9. De hernieuwbare energie speelt een essentiële rol maar ook geen primordiale rol6 in 

het ontstaan van negatieve prijzen. Daarom moeten we vermelden dat bepaalde 

                                                
2
 Fabio GENOESE, Massimo GENOESE en Martin WIETSCHEL, “Occurrence of negative prices on 

the German spot market for electricity and their influence on balancing power markets”, 7
th
 

international conference on the European energy market, 2010, p. 1. 
3
 http://www.eex.com/de/document/43455/faq.php, bezocht op 13 april 2011. 

4
 Marco NICOLOSI, “Wind power integration and power system flexibility – an empirical analysis of 

extreme events in Germany under the new negative price regime”, Energy Policy, 2010, p. 7257 en 
Johannes VIEHMANN , “Risk premiums in the German day-ahead Electricity Market”, Energy Policy, 
2011, p. 389.  
5
 De prijzen liggen tussen -3.000,00 €/MWh en 3.000,00 €/MWh op de day-ahead markt. 

6
 Zie ANDOR et al., Rethinking feed-in tariffs and priority dispatch for renewables, Universität 

Münster, april 2010, p. 3. De auteurs leggen uit dat de negatieve prijzen een fenomeen zijn dat niet 
enkel te wijten is aan de uitbreiding van hernieuwbare energie, maar ook aan het feit dat elektriciteit 

http://www.eex.com/de/document/43455/faq.php
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hernieuwbare energiebronnen die worden vermeld in de Duitse wet houdende de 

hernieuwbare energie, met name Erneuerbare-Energien-Gesetz of EEG7, aankooptarieven 

genieten (feed-in tariffs).  

 

10. Men kan in het algemeen stellen dat, met uitzondering van de elektriciteit die door 

krachtige waterkrachtcentrales wordt geproduceerd, de andere vormen van hernieuwbare 

elektriciteit deze aankooptarieven genieten8. Dit is een voorbeeld voor windturbines die in 

2010 werden geïnstalleerd9: 

 

- 91,10 € / MWh voor onshore windturbines in 2010 en dit tarief wordt met 1 % per 

jaar verlaagd; 

 

- 130,00 € / MWh voor offshore windturbines in 2010 en dit tarief geldt nog tot 

2014. Vanaf dat jaar wordt het tarief met 5 % per jaar verlaagd. 

 

Deze aankooptarieven zijn geldig gedurende twintig jaar, plus het jaar van de 

indienstneming10. 

 

11. Deze aankooptarieven worden geregeld door deze EEG-wet. De versie die nu van 

kracht is, werd gepubliceerd op 31 oktober 2008 en werd van kracht op 1 januari 2009. Ze 

werd geamendeerd op 11 augustus 2010. Twee decreten bespreken het 

compensatiemechanisme in detail, met name AugslMechV11 en AugslMechAV12. Het eerste 

                                                                                                                                                  
niet kan worden opgeslagen. Dit betekent dat het voor bepaalde eenheden rendabeler is om 
gedurende korte periodes met verlies te produceren, zonder de mogelijkheid om deze elektriciteit op 
te slaan, dan om de productie stil te leggen. Het is immers duurder om deze centrale stil te leggen en 
niet te produceren tijdens de opstart, dan om het verlies te dragen van de negatieve prijzen 
gedurende korte periodes. 
7
 Voor de wettekst in het Duits, zie http://www.buzer.de/gesetz/8423/index.htm, en voor de wettekst in 

het Engels, zie http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/eeg_2009_en_bf.pdf (beide 
bezocht op 3 mei 2011). 
8
 Zie deel 2 (§23 en volgende) van de EEG-wet voor een opsomming van de technologieën die de 

EEG-wet promoot. 
9
 Vergütungssätze und Degressionsbeispiele nach dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

vom 31 Oktober 2008 mit Änderungen vom 11 August 2010, pp. 10-11, http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2009_verguetungsdegression_bf.pdf en 
http://www.germanenergyblog.de/?page_id=965, bezocht op 7 april 2011. 
10

 http://www.res-legal.de, bezocht op 16 augustus 2011. 
11

 AugslMechV: Verordnung zur Weiterentwicklung van de bundesweiten Ausgleichsmechanismus. 
Voor de wettekst in het Duits, zie http://www.gesetze-im-internet.de/ausglmechv/index.html, en voor 
deze in het Engels, zie  
http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/englisch_ausglmechv_091019.pdf (beide bezocht 
op 20 april 2011). 
12

 AugslMechAV: Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung des 
bundesweiten Ausgleichsmechanismus. Zie wettekst: http://www.gesetze-im-internet.de/ausglmechav  
(enkel Duitse versie). 

http://www.buzer.de/gesetz/8423/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/8423/index.htm
http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/eeg_2009_en_bf.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2009_verguetungsdegression_bf.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2009_verguetungsdegression_bf.pdf
http://www.germanenergyblog.de/?page_id=965
http://www.res-legal.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/ausglmechv/index.html
http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/englisch_ausglmechv_091019.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/ausglmechav
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decreet is van kracht geworden op 1 januari 2010 en wijzigt de artikelen 34 tot 44 van de 

EEG-wet. Het tweede decreet implementeert enkele specifieke regels van het AugslMechV-

decreet. De eerste versie van AugslMechAV is van kracht geworden op 27 februari 2010. De 

huidige versie is van toepassing sinds 1 januari 2011. AugslMechAV werd gedeeltelijk door 

de Duitse regulator geschreven. 

 

12. De juridische structuur kan worden samengevat in een piramide (zie Figuur 1) 

waarbij de EEG-wet de basis is waarop AugslMechV steunt, die op zijn beurt de basis is 

voor AugslMechAV. 

 

Figuur 1: Link tussen de EEG-wet en de verschillende decreten die zijn werking gedetailleerd 
weergeven, alsook de datum waarop de versies die vandaag van toepassing zijn, van 
kracht geworden zijn. 

 

 

 

13. Het huidige stelsel voorziet dat de producenten van hernieuwbare elektriciteit de 

mogelijkheid hebben om het aankooptarief te krijgen per geproduceerde eenheid elektriciteit 

of om de elektriciteit zelf op de markten te verkopen13. De distributie- of 

transmissienetbeheerders moeten dit aankooptarief betalen aan de producenten14. De 

distributienetbeheerder verkoopt de elektriciteit van hernieuwbare oorsprong dan weer aan 

de transmissienetbeheerder15.  

                                                
13

 Zie deel 3, §17 van de EEG-wet op de directe verkoop. 
14

 Zie deel 3, §16, (1) van de EEG-wet: “Netzbetreiber müssen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern 
Strom aus Anlagen, die ausschließlich Erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen, mindestens 
nach Maßgabe der §§ 18 bis 33 vergüten”. 
15

 Zie Deel 1, §8, (4) van de wet EEG en de brochure van het Duitse Federale Ministerie van Milieu: 
EEG the renewable energy sources act – the success story of sustainable policies in Germany, juli 
2007, http://www.gtai.com/uploads/media/EEG_Brochure_01.pdf. 

AugslMechAV 
(januari 2011) 

AugslMechV 
(januari 2010) 

EEG (januari 2009) 

http://www.buzer.de/gesetz/8423/a156927.htm
http://www.buzer.de/gesetz/8423/a156942.htm
http://www.gtai.com/uploads/media/EEG_Brochure_01.pdf
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14. Sinds het decreet over het evenwichtsmechanisme AugslMechV, dat van toepassing 

is sinds 1 januari 2010, verkoopt de transmissienetbeheerder deze elektriciteit van 

hernieuwbare oorsprong door op EEX, de day-ahead of de intraday markt16. De 

transmissienetbeheerder verkoopt de elektriciteit bij voorkeur op de day-ahead markt in 

functie van de verwachte productie van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong en voert de 

vereiste aanpassingen door op de intraday markt indien er afwijkingen zijn ten opzichte van 

de verwachtingen. 

 

15. Vroeger rekende de transmissienetbeheerder de elektriciteit van hernieuwbare 

oorsprong die hij bij de verschillende producenten17 kocht, door aan alle 

elektriciteitsleveranciers op zijn grondgebied. 

 

16. We herinneren eraan dat de distributie- of transmissienetbeheerder de producent van 

elektriciteit van hernieuwbare oorsprong vandaag vergoedt tegen het aankooptarief indien 

deze laatste ervoor kiest om de elektriciteit niet zelf te verkopen18. Het verschil tussen het 

aankooptarief en de verkoopprijs van deze elektriciteit wordt gedekt door een belasting op 

hernieuwbare energie, de EEG-Umlage, die in 2011 35,30 €/MWh bedraagt19. Tot 28 

februari 2013 bestaat er een mechanisme waarmee de verkoopprijs van de 

transmissienetbeheerder bij speciale omstandigheden beperkt is tussen -150€/MWh en -

350€/MWh.  We verwijzen de lezer naar AugslMechAV voor de uiterst specifieke 

voorwaarden van dit mechanisme20. 

                                                
16

 Zie AugslMechV, §2, (2).  
17

 Zie deel 4, §34 van de EEG-wet. Dit artikel werd geamendeerd door AugslMechV.  De brochure 
van het Duitse Federale Ministerie van Milieu, hoger vermeld, verklaart dat de kostprijs van de EEG-
elektriciteit op alle leveranciers wordt overgedragen naar verhouding [van hun leveringen]. Zie ook J. 
DIEKMANN, “Economic Analysis and Evaluation of the Effects of the Renewable Energy Act”, DIW, 
februari 2008, Berlijn, p. 13. Deze studie vermeldt verder dat deze EEG-elektriciteit als baseload 
elektriciteit werd verkocht. 
18

 Er worden voorbeelden voor deze aankooptarieven gegeven voor windenergie in 2010. Voor de 
volledige lijst van deze aankooptarieven verwijzen we naar “Vergütungssätze und 
Degressionsbeispiele nach dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 31 Oktober 2008 
mit Änderungen vom 11 August 2010”, pp. 10-11, http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2009_verguetungsdegression_bf.pdf 
http://www.germanenergyblog.de/?page_id=965, bezocht op 7 april 2011. 
19

 In 2010 was dit bedrag 20,47 €/MWh. Sommige grootverbruikers zijn gedeeltelijk vrijgesteld van 
deze belasting. 
20

 Zie de artikelen §8 en §9 van AugslMechAV. We vermelden als voorwaarden dat de Duitse 
federale regulator zijn akkoord moet geven voor de toepassing van dit artikel door de 
transmissienetbeheerder en dat er een oproep voor secundaire veilingen moet worden gedaan bij 
negatieve prijzen op de spotmarkt. Deze procedure werd ingevoerd met de AugslMechAV, die zelf 
van toepassing is sinds 1 januari 2011 in zijn laatste versie en sinds 27 februari 2010 voor de eerste 
versie van dit decreet. 

http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2009_verguetungsdegression_bf.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2009_verguetungsdegression_bf.pdf
http://www.germanenergyblog.de/?page_id=965
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17. Om de huidige structuur een beetje te verhelderen, geven we een kwantitatief 

voorbeeld. We nemen de situatie die het mogelijk maakte om het aankooptarief van 2010 te 

bepalen.  

 

18. We detailleren eerst de kosten. Voor het boekjaar 2010 werd de hernieuwbare 

productie begroot op 90.231.000 MWh of 90,23 TWh. Het gemiddelde bedrag van het 

aankooptarief voor alle technologieën bedraagt 140,38 €/MWh. Van dit bedrag moeten de 

kosten worden afgetrokken die werden vermeden op het net21. Vermits de elektriciteit 

plaatselijk wordt geproduceerd, kan deze plaatselijk worden verbruikt en is er geen transit  

via het transmissienet. Dus bespaart de distributienetbeheerder de kosten voor het gebruik 

van het transmissienet. In het budget 2010 bedragen deze gemiddeld 3,70 €/MWh, of een 

totaal van ongeveer 333,85 miljoen euro. De distributienetbeheerder int dit bedrag omdat het 

in zijn tarieven is opgenomen, maar het komt eigenlijk toe aan de transmissienetbeheerder. 

 

19. Ten slotte moeten de kosten voor het evenwicht van het net en het op de markt 

brengen van de elektriciteit22 worden toegevoegd: 384,50 miljoen euro. Het begrote netto 

totaalbedrag dat de transmissienetbeheerder aan de producenten van hernieuwbare 

elektriciteit moet betalen, bedraagt (140,38-3,70) x 90.231.000 + 384.500.000 = 12.717,84 

miljoen euro23. 

 

20. De geproduceerde elektriciteit van hernieuwbare oorsprong wordt, van zodra 

gepubliceerd, op het distributie- of transmissienet geïnjecteerd en de distributie- of 

transmissienetbeheerders kopen deze van de producenten van hernieuwbare elektriciteit. 

Daarna kopen de transmissienetbeheerders elektriciteit bij de distributienetbeheerders, 

indien deze op het distributienet werd geïnjecteerd. 

 

21. De transmissienetbeheerders hebben twee inkomensbronnen. De eerste stemt 

overeen met de opbrengst van de verkoop van de energie op de intraday en day ahead  

elektriciteitsmarkt op EEX. De gemiddelde verkoopprijs op EEX werd begroot op 53,65 

€/MWh. Het inkomen van deze verkoop bedraagt dus: 53,65 x 90.231.000 = 4.482,42 

miljoen euro. 

 

                                                
21

 Zie deel 4 , §35, (2) van de EEG wet. 
22

 Profilservicekosten und Handelsanbindung. 
23

 We nemen het cijfer over dat wordt gebruikt om de EEG-belasting te berekenen. Wanneer we de 
hier vermelde berekening uitvoeren, krijgen we een resultaat van 12.717,27 miljoen euro. Het is een 
fout in de afronding vermits we de geproduceerde hoeveelheid EEG-elektriciteit niet kennen, noch de 
kosten die de DNB‟S hebben vermeden voor het gebruik van het transmissienet. 
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22. De tweede inkomensbron stemt overeen met de bedragen van de EEG-umlage. 

Bepaalde bevoorrechte grootverbruikers moeten slechts 0,5 €/MWh betalen24. Hun verbruik 

werd begroot op 67.886.310 MWh of 67,89 TWh in 2010, wat betekent dat ze voor 33,94 

miljoen euro bijdragen aan de EEG-rekening. De andere eindverbruikers betalen het volle 

tarief. Hun verbruik werd begroot op 400.595.002 MWh of 400,60 TWh in 2010.  

 

23. Ze moeten dus 12.717,84 miljoen euro – 4.482,42 miljoen euro - 33,94 miljoen euro 

= 8.201,47 miljoen euro betalen. Dit geeft een EEG-belasting van 8.201,47 miljoen euro / 

400.595.002 MWh = 20,47 €/MWh om het budget in evenwicht te brengen. 

 

24. We moeten hier benadrukken dat het budget niet noodzakelijk in evenwicht is op het 

einde van het boekjaar. Zo werd de EEG-belasting van 2011 opgetrokken ter correctie van 

de winstderving die de transmissienetbeheerders hebben moeten dragen omdat de 

hernieuwbare productie in 2010 hoger was dan voorzien. 

 

25. We eindigen met de opmerking dat een compensatiemechanisme tussen de 

verschillende TNB‟s deze beschrijving moet aanvullen.  De plaatsen waar elektriciteit van 

hernieuwbare oorsprong wordt geproduceerd, stemmen inderdaad niet altijd overeen met de 

plaatsen waar deze wordt verbruikt. Daarom werd een mechanisme ingevoerd om de kosten 

en inkomens tussen de vier Duitse TNB‟s te verdelen. Elke TNB int de EEG-belasting in 

functie van het verbruik op zijn grondgebied. Indien het verbruik lager is dan de productie op 

een bepaald grondgebied (in het noorden van Duitsland bijvoorbeeld), stort de TNB op 

wiens grondgebied er meer verbruikt dan geproduceerd werd (in het zuiden van Duitsland 

bijvoorbeeld), een deel van het inkomen van de EEG-belasting terug aan deze eerste TNB.  

 

26. Het onderstaande schema geeft een beeld van de financiële transfers en de 

eigendomsoverdrachten bij de productie van hernieuwbare oorsprong, gesubsidieerd door 

het aankooptarief dat de EEG-wet voorziet. Er bestaan andere alternatieven voor de 

voorgestelde transfers, zoals deze waarin de producent de elektriciteit rechtstreeks aan een 

derde partij verkoopt. De productie-eenheden kunnen ook worden aangesloten op het 

transmissienet. 

 

                                                
24

 Zie http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2675/ en 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/info_anwendung_eeg.pdf voor meer informatie 
over dit onderwerp. Het gaat om afnemers van wie de elektriciteitskosten meer dan 20 % van de 
bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt en met een elektriciteitsverbruik van meer dan 100 
GWh. Zie ook deel 4, §40-§44 van de EEG-wet. 

http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2675/
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/info_anwendung_eeg.pdf
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27. Dit schema is dus extreem vereenvoudigd vermits het op de volgende hypotheses 

steunt: 

 

- De producent van hernieuwbare elektriciteit verkoopt zijn elektriciteit niet 

rechtstreeks aan een leverancier of op EEX, maar int het aankooptarief (hij 

maakt geen gebruik van de opt-out); 

 

- De hernieuwbare elektriciteit gaat via de DNB‟s, terwijl ze in bepaalde gevallen 

rechtstreeks op het net van de TNB‟s kan worden geïnjecteerd; 

 

- Er wordt niets gezegd over het evenwichtsmechanisme tussen de verschillende 

TNB‟s, dat – we herhalen het even, het verlies moet compenseren dat de TNB‟s 

leiden op de grondgebieden waarop de subsidies voor de productie van 

hernieuwbare elektriciteit niet worden gecompenseerd door de EEG-belasting 

door een te laag verbruik; 

 

- De leveranciers beschikken ten slotte over andere bevoorradingsbronnen dan de 

hernieuwbare elektriciteit die beschikbaar is op EEX. De pijltjes in stippellijnen 

vertegenwoordigen deze grijze elektriciteit waarvan de oorsprong niet wordt 

gedetailleerd. 
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       € 4.482,42 miljoen 

 

                90,23 TWh 

€ 12.717,84 miljoen           90,23 TWh          € 4.482,42 miljoen 

         € 8.235,42 miljoen    90,23 TWh 

€-333,85 miljoen        

vermeden netkosten 

 

€ 13.051,69 miljoen *                 90,23 TWh       € 8.235,42 miljoen          € 33,94 miljoen 

               67,89 TWh 

 

               400,60 TWh 

* kosten voor het evenwicht van het net en het op de markt brengen van de elektriciteit inbegrepen   € 8.201,47 miljoen 

Eigendomsoverdrachten:  

Financiële transfers:  

Producenten 

DNB‟s 

TNB‟s EEX 

EEG-

rekening 

Leveranciers 

 

Bevoorrechte 

verbruikers 

Andere verbruikers 
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I.2. Het bestaan van negatieve prijzen 

 

28. Dit deel schetst het belang van de negatieve prijzen. Het detailleert de omvang van 

deze negatieve prijzen en hun duur. We benadrukken dat men de intraday of de day-ahead 

prijzen op de Duitse markt kan nemen. Op de intraday markt bestaat er geen eenheidsprijs 

per uur, dat wil zeggen dat verschillende partijen op hetzelfde uur elektriciteit tegen 

verschillende prijzen kunnen kopen. Dit is niet mogelijk op de day-ahead markt, waar een 

dag op voorhand een eenheidsprijs voor elk uur wordt vastgelegd. In overeenstemming met 

de andere studies die we over het onderwerp gelezen hebben, concentreren we ons op de 

day-ahead prijzen. 

 

29. Voor de beschrijving in verband met de periode die de prijzen tussen 1 september 

2008 en 31 december 2009 dekt, kunnen we de analyse van GENOESE et al25 gebruiken. 

De auteurs leggen uit dat EEX in die periode in totaal 86 uren met negatieve prijzen kende. 

De prijzen zijn uitsluitend negatief tijdens dalperiodes: tussen 20.00 u en 8.00 u in de week, 

in het weekend en op feestdagen, dat wil zeggen wanneer de vraag lager is. 

 

30. Wat de duur van deze negatieve prijzen betreft, deze schommelt van een uur tot tien 

uur, zoals men kan vaststellen in de kerstperiode van 2009. Figuur 2 vermeldt de prijzen van 

de 86 uren waarin deze negatief zijn, in stijgende volgorde. We stellen vast dat de negatieve 

prijzen voor ongeveer een derde van deze metingen schommelen tussen -0,01 €/MWh en -

0,99 €/MWh. 

 

31. Wat de volumes in 2009 betreft, bedraagt het gemiddelde van de volumes die 

worden uitgewisseld tussen middernacht en 9 u ‟s morgens 14,55 GWh per uur voor het 

hele jaar en bedraagt de standaardafwijking 1,93 GWh. Toen de prijzen negatief waren, 

bedroegen de volumes gemiddeld 14,30 GWh per uur op 18 januari 2009, 12,80 GWh per 

uur op 8 maart 2009, 12,11 GWh per uur op 4 mei 2009 en 17,50 GWh op 26 december 

2009. Een vergelijking van deze gemiddelde volumes tijdens de uren volgend op en 

voorafgaand aan deze negatieve prijzen, toont geen opvallende afwijking aan tijdens de 

uren waarin de prijzen negatief zijn.  

                                                
25

 Fabio GENOESE, Massimo GENOESE en Martin WIETSCHEL, o.c., pp. 2-3. 
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Figuur 2: Verdeling van de uren met negatieve prijzen. Bron: GENOESE et al. 

 

32. We stellen vast dat er in 2010 gedurende 12 uur negatieve prijzen geweest zijn. Ze 

deden zich allemaal ‟s nachts voor, tussen 1 uur en 8 uur ‟s morgens, op twee 

uitzonderingen na, namelijk op 16 mei 2010 tussen 13 u en 16 u toen de prijzen -0.03 

€/MWh en -0.04 €/MWh bedroegen. Deze negatieve prijzen hielden aan over periodes van 

twee tot drie uur: 2 uur op 10 januari 2010, 3 uur op 1 maart 2010, 3 uur op 16 mei 2010 (2 

uur met negatieve prijzen), 3 uur op 13 juni 2010, 2 uur op 12 december 2010. De omvang 

van de negatieve prijzen is in 2010 minder groot dan in 2009. Terwijl de prijzen -500,02 

€/MWh bedroegen op 4 oktober 2009, bedroeg de laagste prijs in 2010 “slechts” -20,45 

€/MWh op 12 december 2010 en van de 12 negatieve uren, tekenden er amper 4 prijzen op 

van minder dan -3 €/MWh. 

 

33. Wat de volumes in 2010 betreft, bedroeg het gemiddelde van de volumes die werden 

uitgewisseld tussen middernacht en 9 u en „s morgens 20,99 GWh per uur. De volumes die 

werden uitgewisseld tijdens de negatieve prijzen bereikten: 21,38 GWh per uur op 10 januari 

2010, 29,59 GWh per uur op 1 maart 2010, 23,23 GWh per uur op 16 juni 2010 en 25,96 

GWh per uur op 12 december 2010. We kunnen daaruit afleiden dat de uitgewisselde 

volumes op die uren niet overdreven waren en onder de standaardafwijking van het 

gemiddelde blijven. De standaardafwijking van de steekproef van 2010 bedraagt 4,12 GWh. 

 

34. Tussen 1 januari 2011 en 9 mei 2011 hebben we 8 maal negatieve prijzen 

vastgesteld of een lichte stijging in vergelijking met 2010. Ook de duur van de negatieve 

prijzen is iets langer geworden. Zo stellen we vast dat de negatieve prijzen zich op 1 januari 

2011 en 5 februari 2011 voordeden tijdens periodes van 4 uur (en slechts 3 maal op 5 

februari), lees zelfs langer, als we rekening houden met de prijs van -36,82 €/MWh van 4 
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februari 2011 tussen 23 u en middernacht. De omvang van de negatieve prijzen is ook 

toegenomen, met slechts drie prijzen die schommelen tussen -1,00 €/MWh en 0,00 €/MWh. 

De laagste prijs die in deze periode behaald werd, bedraagt -36,82 €/MWh. 

 

35. De prijzen worden negatief wanneer de residuele last, dat wil zeggen de totale last, 

verminderd met de productie van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong (hoofdzakelijk 

windenergie), laag is. Dit betekent dat de mogelijkheid om de productie verder te 

verminderen, beperkt is vermits de werkende eenheden weinig flexibele basiseenheden zijn 

en de kostprijs voor het onderbreken en vervolgens opnieuw opstarten van de productie te 

hoog is. Kortom, in dergelijke omstandigheden is de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem, 

dat wil zeggen zijn capaciteit om een schommelende vraag te dekken, zwak vermits het 

complexer is om een bijkomende verlaging van de vraag op te vangen. De flexibiliteit van 

het elektriciteitssysteem hangt ook af van de markt van de (negatieve of positieve) 

elektriciteitsreserves vermits deze markt een bepaalde werkende productiecapaciteit vereist. 

Deze markt is verantwoordelijk voor de zekerheid van het elektriciteitssysteem in real time. 

 

36. We hebben gezien dat negatieve prijzen toelaten om de vraag te verhogen en de 

onevenwichtige situatie te verhelpen wanneer de productie van elektriciteit veel hoger is dan 

de vraag en het duur is om de productie te verminderen. Wanneer deze onevenwichtige 

situatie echter aanhoudt, zal de partij die verantwoordelijk is voor het evenwicht van het net, 

met name de transmissienetbeheerder, een beroep doen op de reservecapaciteiten – dat wil 

zeggen dat hij de productie gaat verminderen – om vraag en productie in evenwicht te 

brengen om de zekerheid van het systeem veilig te stellen. 

 

37. We sluiten dit deel af met de melding dat negatieve prijzen niet enkel bestaan in 

Duitsland, maar bijvoorbeeld ook in Ontario26, in Texas27, in Denemarken28, in Tasmanië29, 

en in Ierland30.   

                                                
26

 Bijvoorbeeld tussen 24 maart 2009 en 19 april 2009. Zie http://amherstislandwindinfo.com/ampco-
negative-pricing-20090403.pdf en http://www.cleanairalliance.org/node/696, bezocht op 7 april 2011. 
27

 I. HOROWITZ, J. MOORE, C.K. WOO, J. ZARNIKAU, “Wind generation and zonal market price 
divergence: Evidence from Texas”, Energy Policy, 2011. 
28

 http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/El/Market%20report%20-
%20February%202011.pdf, bezocht op 12 april 2011. 
29

 http://electricityweek.wordpress.com/2007/10/08/sunday-7-october-tas-starts-week-with-negative-
price-of-minus-765mwh-in-morning-interval/, bezocht op 20 april 2011. 
30

 http://synergymodule.wordpress.com/2010/10/08/electricity-price-oes-negative/ en 
http://greenmonk.net/friday-green-numbers-round-up-11052010/, bezocht op 20 april 2011. 

http://amherstislandwindinfo.com/ampco-negative-pricing-20090403.pdf
http://amherstislandwindinfo.com/ampco-negative-pricing-20090403.pdf
http://www.cleanairalliance.org/node/696
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/El/Market%20report%20-%20February%202011.pdf
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Engelske%20dokumenter/El/Market%20report%20-%20February%202011.pdf
http://electricityweek.wordpress.com/2007/10/08/sunday-7-october-tas-starts-week-with-negative-price-of-minus-765mwh-in-morning-interval/
http://electricityweek.wordpress.com/2007/10/08/sunday-7-october-tas-starts-week-with-negative-price-of-minus-765mwh-in-morning-interval/
http://synergymodule.wordpress.com/2010/10/08/electricity-price-oes-negative/
http://greenmonk.net/friday-green-numbers-round-up-11052010/
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II OORZAKEN VAN DEZE NEGATIEVE 

PRIJZEN 

 

38. Dit deel behandelt de vraag waarom een producent ermee instemt om elektriciteit 

tegen een negatieve prijs te verkopen. Zoals Cyriel de JONG en Michael SEWALT 

beschrijven, betekent het bestaan van negatieve prijzen dat de vernieling van de 

commodity rendabeler is dan zijn creatie: de elektriciteit wordt beschouwd als “afval”31. 

 

39. Drie aspecten verdienen een analyse. Het eerste heeft betrekking op de productie 

van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong, het tweede spitst zich toe op de productie van 

elektriciteit van niet-hernieuwbare oorsprong en het derde aspect betreft de 

reservecapaciteiten. 

 

40. De producent van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong beschikt over twee 

inkomensbronnen die elkaar uitsluiten. De eerste is de verkoop van de elektriciteit, de 

tweede het aankooptarief dat de transmissienetbeheerder betaalt. De producent kan in het 

begin van elke maand kiezen om zijn productie geheel of gedeeltelijk te verkopen aan een 

derde partij of aan de distributie- of transmissienetbeheerder tegen een vast aankooptarief32. 

Deze tarieven hangen af van de gebruikte technologie en van het vermogen van de 

installatie.  

 

41. Anders gezegd, zelfs wanneer de prijzen negatief zijn, is het beter voor de producent 

van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong om te blijven produceren indien hij besloten 

heeft om de elektriciteit tegen het aankooptarief te verkopen, vermits de distributie- of 

transmissienetbeheerder verplicht is om deze te kopen. Kortom, bij een systeem van 

aankooptarief heeft de marktprijs van de elektriciteit geen invloed op de winst van de 

producent van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong33. 

                                                
31

 C. de JONG en M. SEWALT, “Negative Prices in Electricity Markets”, Commodities Now, juni 2003, 
p. 76. 
32

 De EEG-wet kent in zekere zin een optie put toe aan de producent van hernieuwbare elektriciteit in 
die zin waarin deze een gewaarborgd minimumbedrag krijgt voor de verkoop van zijn elektriciteit. Zie 
§ 17 van de EEG-wet die de modaliteiten uitlegt van de directe verkoop door de producent van 
elektriciteit van hernieuwbare oorsprong. 
33

 De situatie is anders bij een “aankooppremie” (feed-in premium), waarbij een subsidie wordt 
toegekend aan de producent van hernieuwbare elektriciteit, terwijl deze eigenaar blijft van de 
geproduceerde elektriciteit. Deze laatste situatie lijkt sterk op het systeem van groene certificaten dat 
van kracht is in België. 
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42. Tabel 1 geeft de statistieken van de windproductie in Duitsland voor de afgelopen vijf 

jaar. We kunnen vaststellen dat dit veruit de meest gangbare intermitterende 

elektriciteitsbron voor de Duitse markt is. Vermits de fotovoltaïsche zonnepanelen slechts 

weinig elektriciteit produceren tijdens de daluren (weekend niet inbegrepen), dat wil zeggen 

wanneer de residuele vraag laag is, kunnen we hieruit afleiden dat windturbines een 

belangrijke factor in de negatieve prijzen zijn. Aan de hand van deze tabel kunnen we ook 

de nog marginale rol van de offshore windturbines vaststellen. 

 

Tabel 1: Productie van elektriciteit in Duitsland via intermitterende hernieuwbare energiebronnen. 
Bronnen: AGEB

34
, BEE

35
, BMU

36
, DIW

37
, VDEW

38
. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Onshore windturbines (GWh) 30710 39500 40300 38600 37300 

Offshore windturbines (GWh)    38 166 

Capaciteit windturbines (MW) 20622 22247 23897 25877 27214 

Fotovoltaïsche panelen (GWh) 2220 3500 4300 6600 12000 

Fotovoltaïsche capaciteit (MW) 2899 4170 5979 9785 16914 

 

43. Dat de producenten van elektriciteit van niet-hernieuwbare oorsprong elektriciteit 

blijven produceren ondanks de negatieve prijzen, heeft meer te maken met het kostenplaatje 

dan met het inkomen. De kosten voor het stilleggen van de productie gedurende een korte 

periode zouden immers hoger zijn dan het verlies bij het subsidiëren van het 

elektriciteitsverbruik. 

 

44. Anders gezegd, deze producenten zijn bereid om hun elektriciteit met verlies te 

verkopen om te vermijden dat ze het vermogen van hun installatie moeten verminderen en 

vervolgens opnieuw verhogen. Figuur 3 geeft de opstartkosten van de verschillende 

centrales39 weer.  

                                                
34

 Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen: werkgroep over de energiebalansen. 
35

 Bundesverband Erneuerbare Energie: Federale vereniging voor hernieuwbare energie. 
36

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Duits Federaal Ministerie van 
Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Zekerheid 
37

 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Duits Instituut voor Economisch onderzoek. 
38

 Verband der Elektrizitätswirtschaft: Duitse vereniging van Elektriciens.  
39

 Het gaat om een warme start (minder dan 8 uur inactiviteit) vermits de kostprijs van een koude start 
(meer dan 72 uur inactiviteit) veel hoger is volgens een rapport van London Economics. Zie  
“Structure and performance of six wholesale electricity markets in 2003, 2004 and 2005 – Appendix 
II”, p. 10, http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/electricity_final_appendix2.pdf. Deze 
kosten worden gebruikt in de modellen van de “Wilmar planning tool”. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/electricity_final_appendix2.pdf
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Figuur 3: Opstartkost van de verschillende centrales. Bron: DENNY et al.  

 

45. Kortom, voor de producenten van elektriciteit van niet-hernieuwbare oorsprong, is de 

opportuniteitskost voor het stilleggen van de productie hoger dan deze voor de verkoop van 

elektriciteit tegen een negatieve prijs gedurende korte periodes. Dit is vooral het geval voor 

de baseload eenheden, waarvan de variabele productiekosten laag zijn en de flexibiliteit 

beperkt. In Duitsland gaat het om kerncentrales en bruinkoolcentrales. 

 

46. We zien echter negatieve prijzen die tot -500,02 €/MWh kunnen gaan (bijvoorbeeld 

op 4 oktober 2009 om 2 u). Zoals NICOLOSI aanhaalt, vinden bepaalde marktactoren dat 

prijzen van minder dan -100 €/MWh fundamenteel onverklaarbaar zijn40. 

 

47. Het derde punt dat we willen aankaarten, heeft betrekking op de reservecapaciteiten. 

In het systeem ENTSO-E bestaan er drie reservecapaciteiten, met name een primaire, 

secundaire en tertiaire reserve, elk met zijn eigen kenmerken (reactietijd, verantwoordelijke 

netbeheerders). 

 

48. In Duitsland worden de primaire en secundaire reserves eenmaal per maand geveild, 

terwijl de tertiaire reserve dagelijks wordt geveild41. De netbeheerder beloont de capaciteit 

tijdens de contractuele duur en de energie wanneer deze wordt gebruikt (of niet gebruikt in 

geval van negatieve reserves). 

 

                                                
40

 NICOLOSI, o.c., p. 7267 en BundesNetzAgentur,  
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/152066/publicationFile/6190/Workshop150
32010pdf.pdf, p. 11, bezocht op 11 april 2011.  
41

 Zie KULeuven en Tractebel Engineering, “Study of the interactions and dependencies of balancing 
markets, intraday trade and automatically activated reserves”, februari 2009, p. 20 voor een 
vergelijkende tabel van de termijnen en lonen in de andere landen van het ENTSO-E-systeem. 

http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/152066/publicationFile/6190/Workshop15032010pdf.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/152066/publicationFile/6190/Workshop15032010pdf.pdf
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49. Naast het feit dat het duurder kan zijn voor de producent om zijn centrales die 

elektriciteit van niet-hernieuwbare oorsprong produceren, stil te leggen / te starten, zal hij 

zijn centrales ook liever laten draaien indien hij zich ertoe verbonden heeft om een 

reservecapaciteit te leveren. Gelet op de heel korte reactietijd (grootteorde van slechts 

enkele seconden voor de primaire reserve en maximum 5 minuten voor de secundaire 

reserve), moet de producent zijn centrales inderdaad actief houden. 

 

50. Het verlies door de verkoop van elektriciteit bij negatieve prijzen, zou kunnen worden 

opgenomen in de kostprijs van de capaciteit en dus worden beschouwd als een 

opportuniteitskost van deze reservecapaciteit. De winstderving door deze negatieve prijzen 

zou dus kunnen worden opgenomen in het dienstenaanbod van de producent en op zijn 

beurt worden doorgerekend in de kostprijs van het net42. In een vrijgemaakte markt is het 

natuurlijk niet zeker dat de producent deze winstderving inderdaad op de prijzen van het net 

kan verhalen. De wijze waarop de tarieven van de netbeheerder zouden wijzigen ten 

gevolge van de negatieve prijzen, hangt immers af van het regelgevend kader, van het 

aanbod van potentiële concurrerende producenten en van de onderhandelingsmarge van de 

netbeheerder. 

 

51. Gelet op de aanzienlijke tijd (ongeveer 15 minuten) die aan de tertiaire reserves 

wordt toegekend, moeten deze niet permanent draaien (in tegenstelling tot de primaire en 

secundaire reserves) en stijgt hun prijs dus niet ten gevolge van de ontstaansmogelijkheid 

van negatieve prijzen. 

  

                                                
42

 Zie Fabio GENOESE, Massimo GENOESE en Martin WIETSCHEL, o.c., p. 4. De auteurs 
benadrukken dat deze opportuniteitskost zal worden gezien als een risicopremie voor de operatoren. 
Ze hebben een verhoging vastgesteld van de prijs van de negatieve secundaire reservecapaciteit 
(capacity payment) sinds de invoering van de negatieve prijzen in Duitsland. Anderzijds is de 
energieprijs (energy payment) die het net in evenwicht moet houden wanneer de vraag te laag is, 
sterk gedaald en zelfs negatief geworden is vanaf 1 januari 2009. Bijgevolg is de impact van de 
negatieve prijzen op de prijs van de secundaire reserve niet heel duidelijk. 
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III GEVOLGEN 

 

52. Naast de impact van de negatieve prijzen op de prijs van de reservecapaciteiten, 

kunnen we ons afvragen wat de gevolgen van deze prijzen op het centralepark zijn. 

 

53. Zoals NICOLOSI uitlegt, leidt de toename van de intermitterende hernieuwbare 

productie, die een preferentiële volgorde krijgt in de merit-order dankzij zijn lage marginale 

kostprijs en de wettelijk verplichte prioritaire toegang tot het net, zoals beschreven in §8, 

(1)43 van hoger vermelde EEG-wet, op lange termijn tot lager gebruik van de conventionele 

centrales. Dit betekent dat het aantal baseload centrales moet verminderen vermits ze niet 

meer gedurende vele uren zullen kunnen werken. Dit fenomeen wordt weergegeven in 

Figuur 4. 

 

54. De negatieve prijzen bieden vele voordelen:  

 

- ze moedigen de producenten aan om aanbod en vraag in evenwicht te brengen, 

vermits deze negatieve prijzen erop wijzen dat aanbod en vraag niet in 

evenwicht zijn44; 

 

- ze maken het mogelijk om de flexibiliteit van het centralepark te valoriseren; 

 

- ze maken het mogelijk om de opslagsystemen van elektriciteit te valoriseren; 

 

- ze geven meer informatie over de opportuniteitskosten van het stilleggen en 

opstarten van een centrale. 

                                                
43

 “Netzbetreiber sind vorbehaltlich des § 11 verpflichtet, den gesamten angebotenen Strom aus 
Erneuerbaren Energien und aus Grubengas unverzüglich vorrangig abzunehmen, zu übertragen und 
zu verteilen.” 
44

 http://www.e-pages.dk/energinet/126/25, bezocht op 7 april 2011. 

http://www.buzer.de/gesetz/8423/a156920.htm
http://www.e-pages.dk/energinet/126/25
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Figuur 4: Aanpassing van het elektriciteitscentralepark ten gevolge van de stijging van de 
elektriciteitsproductie van hernieuwbare oorsprong. Bron: NICOLOSI. 
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IV IMPACT OP DE AANBODCURVE 

 

55. De merit order vertegenwoordigt de opeenstapeling van de centrales in functie van 

hun marginale kosten. De productie van de centrales met de laagste marginale kostprijs 

staat op de eerste plaats. Bij perfecte concurrentie wordt het aanbod trouwens weergegeven 

door de curve van de marginale kosten.  

 

56. We hebben echter gezien dat de aanbodcurve negatief kan worden bij hoge 

elektriciteitsproductie van hernieuwbare oorsprong, zoals blijkt uit Figuur 5. 

 

Figuur 5:  Aanbodcurve van elektriciteit op EEX tussen 4 u en 5 u op 28 juni 2009 op de day-ahead 
markt. 

 

 

57. Zodra de vraag naar elektriciteit laag is en de productie van elektriciteit van 

hernieuwbare oorsprong hoog, steunt het aanbod niet langer enkel op de marginale kosten, 

maar houdt ook rekening met de opportuniteitskosten van een verlaagde productie van 

bepaalde must run eenheden, zoals windturbines en kerncentrales. Zoals ANDOR et al. 

verklaren, moet rekening worden gehouden met deze opportuniteitskosten - die ze 

“intertemporele marginale productiekosten op korte termijn” noemen - omdat ze negatief 

kunnen zijn voor bepaalde centrales met hoog oplopende opstartkosten. 
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58. Figuur 6 vertegenwoordigt de opeenstapeling van de centrales. De volgorde waarin 

de centrales zijn opeengestapeld, hangt af van hun marginale productiekost en is de 

volgende: hernieuwbare energie, kerncentrales, bruinkool- en steenkoolcentrales, 

gascentrales45. In normale tijden is de vraag voldoende groot om alle baseload capaciteiten 

op volle kracht te laten draaien. Wanneer de vraag echter te laag is, wordt de productie van 

de kerncentrales gehandhaafd dankzij de negatieve prijzen die de vraag moeten stimuleren.  

 

59. In dit geval moet rekening worden gehouden met de opportuniteitskost van de 

productie (of de “intertemporele marginale productiekosten op korte termijn ”). Door de 

prioritaire toegang tot het net blijven de centrales op hernieuwbare energie op de eerste 

lijn in de merit order. Gevolgd in de merit order door de kerncentrales, waarvan de 

intertemporele marginale productiekosten op korte termijn inderdaad negatief zijn. Daarna 

komen de steenkoolcentrales, waarvan de productie soms tegen negatieve prijzen wordt 

verkocht en daarna zijn de aardgascentrales aan de beurt. Met andere woorden, het 

aanbod is een dynamische curve, die niet enkel afhangt van de momentopname van het 

productiepark, maar ook van de vraag op een bepaald moment. 

                                                
45

 Hernieuwbare energie krijgt prioritair toegang tot het net dankzij de EEG-wet in Duitsland (zie deel 
1, §8, (1) van de EEG-wet), hoewel de marginale kosten van deze hernieuwbare energie hoger zijn 
dan deze van andere technologieën. Biomassa is daar een heel goed voorbeeld van. Toch hebben 

we de marginale kosten van biomassa niet vermeld op Figuur 6Figuur. Indien deze zouden moeten 

worden weergegeven, zouden ze aan het begin van de merit-order staan en hoger zijn dan deze van 
de baseload centrales. Zie ook Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009, artikel 16 §2c:  
“zorgen de lidstaten ervoor dat transmissiesysteembeheerders bij de dispatching van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties voorrang geven aan opwekkingsinstallaties die gebruikmaken van 
hernieuwbare energiebronnen, voor zover het veilige beheer van het nationale elektriciteitssysteem 
dit toelaat en dit gebeurt op basis van transparante en niet-discriminerende criteria. De lidstaten 
zorgen ervoor dat passende netwerk- en marktgerelateerde beheersmaatregelen worden getroffen 
om de belemmeringen voor uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit tot een 
minimum te beperken. Indien er ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen substantiële 
beperkende maatregelen worden genomen om de veiligheid van het nationale elektriciteitssysteem 
en de energievoorzieningszekerheid te garanderen, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
verantwoordelijke systeembeheerders deze maatregelen rapporteren aan de bevoegde regelgevende 
autoriteit en dat zij aangeven welke corrigerende voorzieningen zij denken te treffen om ongewenste 
beperkingen te ontstaan.” 
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Figuur 6:  Aanbod in Duitsland. De rode curve stemt overeen met een situatie van een lage vraag 
en een sterke productie van de eenheden die moeten produceren (hernieuwbare 
energie, kernenergie en steenkoolcentrales). 

  

 

60. Een ander interessant gevolg dat we willen analyseren, is de impact van deze 

negatieve prijzen op de prijzen in het buitenland en meer bepaald op Belpex. Onderstaande 

figuren vermelden de elektriciteitsprijzen op enkele sleuteldata. 
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61. We kunnen globaal gezien stellen dat er twee situatietypes zijn. Het eerste type 

stemt overeen met een situatie van convergentie tussen de prijzen op EEX en Belpex. Het 

voorbeeld van 28 februari tot 2 maart 2010 illustreert dit geval perfect. Bij negatieve prijzen 

in Duitsland zijn de prijzen op Belpex beperkt tot een minimumprijs van 0 €/MWh. Het 

tweede situatietype is deze waarin er geen convergentie is tussen deze twee prijzen. De 

grafiek met de prijzen van 4 tot 6 februari stelt deze situatie voor. 

 

62. Studie (F)110303-CDC-1045 over de sterke reductie van de interconnectiecapaciteit 

op 4 en 5 februari 2011 verklaart de redenen voor dit gebrek aan prijsconvergentie. Op die 

twee dagen hebben de TNB‟s van de CWE regio (Central West Europe) hun 

interconnectiecapaciteiten drastisch verlaagd. Hierdoor verloor België 96 % van zijn 

interconnectiecapaciteit en kende prijzen die ongeveer 9 € / MWh hoger waren dan deze 

van de Franse en Nederlandse buren. 

 

63. De studie verklaart dat: “de oorzaak van de capaciteitsreductie waarschijnlijk te wijten 

is aan de hoge voorspelde windenergieproductie in het noorden van Duitsland”. In de twee 

zones met de hoogste windcapaciteit bedroeg de gemiddelde voorspelde productie 18,3 

GW, met een maximum van 18,8 GW. De reële productie bereikte echter maar 17,3 GW, 

met een maximum van 18,3 GW. Dergelijke effectieve (en niet voorspelde) productieniveaus 

werden weliswaar al bereikt zonder dat de interconnectiecapaciteit daardoor werd 

verminderd. In deze studie (F)110303-CDC-1045 vraagt de CREG zich bijgevolg af of de 

vermindering van de interconnectiecapaciteit gerechtvaardigd was en legt uit dat ze de 

methode van de gecoördineerde actie in het kader van de capaciteitsreductie gaat 

bestuderen. 

 

64. Naar aanleiding van deze daling van de interconnectiecapaciteit met 96 % wordt het 

algoritme dat de reducties van de interconnectiecapaciteit beheert, herzien om de gevolgen 

van een hoge hernieuwbare productie op de interconnectiecapaciteit te verzachten. 
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V CONCLUSIE 

 

65. Het bestaan van negatieve elektriciteitsprijzen op EEX is een recent fenomeen dat 

mogelijk werd gemaakt vanaf 1 september 2008. Sindsdien en tot 9 mei 2011 hebben we 

106 uren met negatieve prijzen geteld op de day-ahead markt van EEX. Deze negatieve 

prijzen kunnen zich gedurende enkele opeenvolgende uren voordoen. De langste periode 

waarin continu negatieve prijzen werden opgetekend, bedraagt 10 uur. 

 

66. De negatieve prijzen kunnen hoge plafondniveaus bereiken, zoals -500,02 €/MWh op 

4 oktober 2009. In 2010 en 2011 hadden de negatieve prijzen de neiging om minder groot te 

zijn (-20,45 €/MWh op 12 december 2010 en -36,82 €/MWh op 4 februari 2011). Voor de 

volumes die werden uitgewisseld tijdens deze periodes van negatieve prijzen, stellen we 

geen bruuske bewegingen vast in vergelijking met de voorafgaande of volgende periodes. 

De volumes die werden uitgewisseld tijdens deze periodes behoren immers tot het 

gemiddelde. 

 

67. Duitsland heeft een systeem van aankooptarieven voor elektriciteit van hernieuwbare 

oorsprong ingevoerd. De wet kent een preferentiële volgorde in de merit order toe aan deze 

elektriciteit in die zin dat de distributie- of transmissienetbeheerders verplicht zijn om de 

elektriciteit te kopen die met deze hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd. De 

transmissienetbeheerders verkopen deze elektriciteit door op de EEX-beurs. De 

windcapaciteit vormt de belangrijkste bron van deze hernieuwbare elektriciteit in Duitsland, 

zowel in termen van capaciteit als van productie. Deze windproductie speelt dus een 

doorslaggevende rol in het ontstaan van deze negatieve prijzen. 

 

68. De elektriciteitsprijzen kunnen dus negatief worden wanneer de residuele last, dat wil 

zeggen de totale last verminderd met de productie van elektriciteit van hernieuwbare 

oorsprong (hoofdzakelijk windenergie), laag is.  

 

69. De mogelijkheid om de productie verder te verminderen, is in dat geval beperkt en 

soms moet de productie van de zogeheten baseload centrales worden verminderd. Het is 

echter duur om deze centrales stil te leggen en opnieuw op te starten. 
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70. Daarom beslissen bepaalde producenten om elektriciteit te blijven produceren met 

hun baseload centrales en met verlies te verkopen. Het kost hen immers minder dan het 

stopzetten van de productie. De producenten van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong 

leiden niet onder deze negatieve prijzen vermits ze hun elektriciteit tegen het aankooptarief 

verkopen. Het is dus niet verbazingwekkend dat de aanbodcurves op de EEX-beurzen 

negatieve prijzen vertonen vermits ze rekening houden met de opportuniteitskost van het 

stilleggen van de baseload centrales. 

 

71. De verhoogde productiecapaciteit van de hernieuwbare energie, verhoogt de kans op 

het ontstaan van negatieve prijzen en op de daling van de rentabiliteit van de baseload 

productie-eenheden. Er zal minder beroep worden gedaan op de baseload eenheden, zodat 

de gemiddelde productiekosten zullen stijgen en het inkomen zal dalen. De toename van het 

hernieuwbare energiepark verhoogt bovendien de behoefte aan flexibele 

productiecapaciteiten. 
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