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STUDIE 
 

Op 5 februari 2002 ontving de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling een brief waarin ze verzocht wordt enerzijds een analyse te maken van de 

verkoop van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit in Frankrijk en anderzijds een 

studie te maken over de eventuele noodzaak of de wenselijkheid om dit systeem in België in 

te voeren, door de technische, juridische en economische aspecten ervan te behandelen. 

Tijdens zijn vergadering van 30 januari 2003 heeft het Directiecomité van de CREG beslist 

om een studie te maken over dit onderwerp, overeenkomstig artikel 23, §2, tweede lid, 2°, 

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

elektriciteitswet). 

De CREG ontving per elektronische post van 7 april 2003 een brief van het Kabinet van de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling waarin ze op de hoogte wordt 

gesteld van de beslissing die de Ministerraad tijdens zijn zitting van 5 april 2003 heeft 

genomen en die luidt: “Wat betreft de veiling van virtuele productiecapaciteiten, eist de 

Regering dat de C.R.E.G. haar uiterlijk op 1 september 2003 een concreet en operationeel 

plan voorlegt; dit plan zal een overzicht geven van de te nemen maatregelen met het oog op 

de invoering, binnen de kortst mogelijke termijn, van de veiling van virtuele capaciteit.” De 

CREG heeft deze kennisgeving als een aanpassing van de initiële, hierboven vermelde 

vraag van 5 februari 2002 beschouwd. 

Het nieuwe Federale Regeerakkoord van 10 juli 2003 verwijst eveneens naar het veilen van 

productiecapaciteiten in het hoofdstuk “Zuurstof voor kennis en ondernemen”, punt zes “De 

verdere liberalisering van de energiemarkten”: “De regering zal, indien nodig, maatregelen 

nemen inzake de veiling van productiecapaciteit en inzake de toegang tot de grenscapaciteit 

van het transportnet.” 

De doelstelling van de voorliggende studie bestaat erin om, uitgaande van de 

veronderstelling dat tot een dergelijke maatregel door de regering zou worden besloten, 

voorstellen te formuleren voor de modaliteiten inzake de organisatie van een systeem voor 

de veiling van virtuele productiecapaciteit die optimaal aan de Belgische markt zijn 

aangepast. De CREG spreekt zich niet uit over de opportuniteit van de invoering van een 

dergelijk systeem. 
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Tijdens zijn vergadering van 18 september 2003 heeft het Directiecomité van de CREG de 

hierna volgende studie goedgekeurd. 

 

Deze studie omvat vier delen. In het eerste deel wordt het systeem voor de veiling van 

virtuele productiecapaciteit, dat in deze studie beschouwd werd, gedefinieerd. Het tweede 

deel beschrijft het Franse systeem voor het veilen van virtuele productiecapaciteit. In het 

derde deel wordt een analyse gemaakt van de juridische aspecten en in het vierde deel volgt 

de aanbeveling van de CREG met betrekking tot de organisatie van de veiling van virtuele 

productiecapaciteit (hierna “VPP”). 

 

Op 15 oktober heeft de Algemene Raad van de CREG een advies uitgebracht over de 

huidige studie. Dit advies is in bijlage vermeld. 
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1. Systeem van veiling van virtuele 
productiecapaciteit 
1. Het systeem dat de CREG voorstelt om virtuele productiecapaciteit op de markt te 

brengen bestaat erin opties op de markt aan te bieden die de houders ervan het recht 

verlenen om te kunnen beschikken over een bepaald volume productiecapaciteit van een 

welbepaald type tegen een vooraf vastgestelde prijs, ook de uitoefenprijs genoemd. Deze 

opties verlenen de houders evenwel geen enkele effectieve controle over de eigenlijke 

productie-eenheden en de opties zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan de technische en 

economische kenmerken van specifieke productie-eenheden. 

De uitoefening van deze opties laat de houders toe om een bepaalde hoeveelheid 

elektrische energie van het net af te nemen gedurende een  aantal welbepaalde maanden en 

tegen een vastgestelde uitoefenprijs. 

De houders van deze opties hebben er in principe belang bij om deze opties uit te oefenen 

wanneer de marktprijs van de elektriciteit hoger is dan de uitoefenprijs. In dat geval geven de 

opties hen dus het recht om over een bepaalde capaciteit te beschikken die hen toelaat 

energie af te nemen tegen de uitoefenprijs, dewelke lager ligt dan de prijs op de 

elektriciteitsmarkt. De elektriciteitsproducent is er dan toe gehouden om deze elektriciteit niet 

langer aan de marktprijs te verkopen, maar aan de uitoefenprijs. In het tegenovergestelde 

geval, wanneer de marktprijs dus lager is dan de uitoefenprijs, hebben de houders er 

uiteraard geen belang bij om hun opties uit te oefenen. 

De opties die het voorwerp uitmaken van de VPP zijn dus financiële instrumenten die 

meestal door middel van een veiling aan de marktspelers worden aangeboden. Om deze 

opties te kunnen verwerven en te kunnen uitoefenen, moeten de houders enerzijds de 

veilingprijs, of vaste premie1, betalen en, anderzijds een bedrag2 betalen dat proportioneel is 

met de uitoefenprijs en de hoeveelheid afgenomen energie. De prijsstructuur van deze VPP-

producten bestaat bijgevolg uit een vaste en een variabele componente. 

 

 

                                                 
1 Deze vaste premie wordt uitgedrukt in €/MW/Maand. 
2 Dit bedrag wordt uitgedrukt in €/MWh. 
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2. Franse ervaring 
2. Het systeem dat in Frankrijk door Electricité de France (EDF) wordt gehanteerd, 

stemt overeen met het systeem van veiling van virtuele productiecapaciteit dat hierboven 

werd beschreven. Dit systeem werd ingevoerd als gevolg van de beslissing van de Europese 

Commissie van 7 februari 2001 die EDF de toestemming gaf om een participatie van 34,5% 

te verwerven in de Duitse elektriciteitsmaatschappij Energie Baden-Württemberg AG 

(EnBW). De doelstelling was om tegen eind 2003 een capaciteit van 6000 MW van EDF te 

veilen. Deze capaciteit wordt aangeboden in de vorm van verschillende types van producten 

en verschillende looptijden. De aangeboden looptijden bedragen 3, 6, 12, 24 en 36 

maanden. 

3. Er werden drie types van producten gedefinieerd: de “basis-VPP”, de “piek-VPP” en 

de “Power Purchase Agreements (PPA)”.  

• De “basis-VPP” zijn producten die een basiscentrale voorstellen met een 

uitoefenprijs van 8€/MWh, wat overeenkomt met de variabele kost van de 

kerncentrales van EDF ; 

• De “piek-VPP” zijn producten die een piekcentrale voorstellen met een 

uitoefenprijs van 26€/MWh, wat overeenkomt met de variabele kost van de 

piekcentrales van EDF; deze uitoefenprijs werd in 2002 op voorstel van EDF 

teruggebracht tot 23€/MWh; 

• PPA zijn aankopen van energieblokken. Zij geven de aankoop door EDF van 

elektriciteit weer die geproduceerd wordt door warmtekracht-

koppelingsinstallaties. De hoeveelheid energie en het vermogen worden 

vastgelegd in de PPA. 

De capaciteit van 6000 MW die tegen eind 2003 moet worden geveild, bestaat uit 4000 MW 

basis-VPP, 1000 MW piek-VPP en 1000 MW PPA3. De elektriciteit wordt door EDF 

aangeboden op het hoogspanningsnet. De bieders kunnen enkel gehele veelvouden van 1 

MW aankopen. 

De verschillende producten worden door middel van een veiling toegewezen aan kandidaten 

die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen. Het veilingtype dat aanvankelijk door EDF 

werd gekozen, was van het type “sealed bid auctions”. Omwille van de efficiëntie werd 

uiteindelijk geopteerd voor veiling per opbod met verschillende ronden waar alle producten 

                                                 
3 Het totale volume komt overeen met 6% van de netto geïnstalleerde capaciteit van EDF in Frankrijk 
in 2002, terwijl het volume enkel aan VPP met 5% overeenkomt. 
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tegelijkertijd worden aangeboden (“simultaneous multiple ascending clock rounds” of 

“ascending clock auction”)4. 

De duur tijdens dewelke de concurrenten van EDF over de productiecapaciteit kunnen 

beschikken, is vastgelegd op 5 jaar. Deze periode van 5 jaar moet de concurrenten van EDF 

in staat stellen om alternatieve leveringsbronnen te ontwikkelen ter vervanging van de 

hoeveelheden die door EDF via veilingen worden geleverd. Na afloop van deze vijf jaar zal 

de Europese Commissie beslissen of aan de voorwaarden inzake openstelling van de markt 

werd voldaan en kan EDF van zijn verplichtingen worden vrijgesteld of wordt de duurtijd van 

de verbintenis verlengd. 

De houders van de VPP betalen een vaste premie (in €/MW) per maand om een bepaalde 

capaciteit te reserveren. Iedere dag maken zij voor 12u00 een planning met betrekking tot 

het gebruik van de capaciteit voor de volgende dag aan EDF over, ook “nominatie” 

genoemd.  

4. Het verloop van de nominaties van de VPP werd sedert de invoering gewijzigd. 

Oorspronkelijk kreeg EDF Trading (EDFT) de nominaties van zijn concurrenten. De CRE, de 

Franse regulator, heeft de problemen met betrekking tot vertrouwelijkheid van deze praktijk 

aangekaart. Vandaag staat Powernext in voor het beheer van de nominaties die aan de RTE 

worden overgemaakt en EDF krijgt enkel nog het geaggregeerde programma. De CRE stelt 

dat de situatie dankzij de nieuwe rol die Powernext toebedeeld kreeg, gevoelig is verbeterd. 

5. De invoering van het veilingsysteem verliep geleidelijk. De eerste veiling liep over 2 

dagen, op 11 en 12 september 2001, en ging over een totaal van 1200 MW. De totale prijzen 

voor de basisproducten liggen over het algemeen in de lijn van de groothandelsprijzen op de 

Franse markt. De totaliteit van de 6000 MW virtuele productiecapaciteit zal voor 1 november 

2003 worden geveild. 

6. Volgens de CRE heeft de invoering van het veilingsysteem voor VPP- en PPA-

producten geleid tot: 

• een grotere dynamiek op de groothandelsmarkt waar de leveranciers-

concurrenten van EDF de kans krijgen om hun bevoorradingsbronnen te 

diversifiëren; 

• een grotere autonomie van de Franse markt ten gevolge van een sterke 

daling van de import die als te duur werd beschouwd; 

                                                 
4 De toepassing van het veilingsysteem voor VPP wordt beschreven in hoofdstuk 4.2.. 
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• het ontstaan van prijzen die in de buurt komen van de gepubliceerde indexen 

(Platts, …). 

De impact van VPP op de groothandelsprijzen blijft evenwel onduidelijk. 

 

3. Juridische aspecten 
7. De invoering van een veiling van virtuele productiecapaciteit moet geanalyseerd 

worden in het licht van de wettelijke bepalingen inzake eigendomsrecht en het gebruik van 

eigendom.  

Deze rechten worden in hoofdzaak beschermd door artikel 1 van het eerste aanvullende 

protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna « EVRM»), artikel 

16 van de Grondwet en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Ieder van deze bepalingen 

wordt hierna verder geanalyseerd. 

Vooreerst is het begrip « goederen » waarop deze bepalingen inzake bescherming, en 

vooral dan artikel 1 van het Aanvullende Protocol bij het EVRM, van toepassing zijn, ruim. 

Het blijft niet beperkt tot de eigendom van materiële goederen. Bepaalde andere rechten en 

belangen die als activa worden beschouwd, zoals roerende waarden of schuldvorderingen, 

kunnen eveneens onder de bescherming van deze bepaling vallen. Kortom, bescherming 

van eigendom geldt voor alles wat een “patrimoniale waarde”5 is of kan zijn. In het arrest 

Pressos Compania Naviera tegen België, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens geoordeeld dat schuldvorderingen tot schadeloosstelling, die ontstaan op het ogenblik 

dat de schade wordt geleden, moeten worden beschouwd als een patrimoniale waarde en in 

de zin van artikel 1 van het Aanvullende Protocol van het EVRM6 moeten worden beschouwd 

als een goed. Bijgevolg lijkt te moeten worden aangenomen dat virtuele productiecapaciteit 

dient te worden aanzien als goederen in de zin van de wettelijke bepalingen die het 

eigendomsrecht en het gebruik van eigendom beschermen. 

8. De vraag stelt zich of de verplichting om virtuele productiecapaciteit te veilen, kan 

worden gekwalificeerd als onteigening. 

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omvat artikel 1 van het eerste 

Aanvullende Protocol bij het EVRM algemeen genomen drie verschillende normen. De 
                                                 
5 R.ERGEC, Introduction au droit public, tome 2: Les droits et libertés, Diegem, Story-Scientia, 1995, 
147. 
6 E.H.R.M., arrest van 20 november 1995, Pressos Compania Naviera s.a. en andere tegen België, §31. 
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eerste, opgenomen in de eerste zin van het eerste lid, vermeldt het principe van respect voor 

de eigendom. De tweede, die wordt vermeld in de tweede zin van het eerste lid, gaat over 

het beroven van eigendom en onderwerpt dit aan bepaalde voorwaarden. De derde norm, 

die aan bod komt in het tweede lid, verleent aan de Lidstaten de macht om, onder andere, 

het gebruik van de eigendom conform het algemeen belang7 te reglementeren. 

Artikel 1, eerste lid, van het eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM, stelt:  

“Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 

eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen 

belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de 

algemene beginselen van het internationaal recht.” 

Artikel 16 van de Belgische Grondwet stelt:  

 “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de 

gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande 

schadeloosstelling.” 

Onteigening in de zin van artikel 16 van de Belgische Grondwet wordt gedefinieerd als “de 

gedwongen en totale opschorting van het eigendomsrecht met betrekking tot een onroerend 

goed, omwille van het openbaar nut, conform bepaalde regels, op voorwaarde dat 

voorafgaandelijk een zo ruim mogelijke vergoeding wordt betaald”8. In het geval van 

onteigening conform artikel 16 van de Grondwet zijn bijgevolg de volgende principes van 

toepassing: 

- de gevallen van onteigening moeten in de wet zijn beschreven; 

- de onteigening moet door het openbaar nut worden gerechtvaardigd; 

- er moet een correcte en voorafgaande schadeloosstelling zijn; 

- de wettelijke onteigeningsprocedure moet worden gevolgd. 

In overeenstemming met de jurisprudentie van het Belgische Arbitragehof is er geen sprake 

van onteigening in de zin van artikel 16 van de Grondwet wanneer de eigendom niet wordt 

                                                 
7 S. VAN DROOGHENBROECK, La Convention européenne des droits de l’homme, Brussel, Larcier, 2003, 214. 
8 “la suppression forcée et totale du droit de propriété sur un bien immobilier, uniquement pour cause 
d’utilité publique, s’opérant suivant des règles déterminées, à condition que l’on verse au préalable 
une indemnité la plus complete”, B. PAQUES, L’expropriation pour cause d’utilité publique, Brussel, Larcier, 
2001, p. 50. 

8/25 



overgedragen.9 In die zin vormt ook een tijdelijke beperking van de uitoefening van de 

eigendomsrechten geen onteigening in de zin van artikel 16 van de Grondwet10. De CREG is 

dan ook van oordeel dat de invoering van een systeem van veiling van virtuele 

productiecapaciteit niet onder de kwalificatie van onteigening valt in de zin van artikel 1, 

eerste lid, van het eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM of van artikel 16 van de 

Grondwet.  

9. Het past vervolgens na te gaan of het veilen van virtuele productiecapaciteit moet 

worden beschouwd als een maatregel die het gebruik van eigendom reglementeert. 

Artikel 1, tweede lid, van het eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM stelt:  

 “De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten 

dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om 

toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het 

algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te 

verzekeren.” 

Zoals al bleek uit de bovenvermelde jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens, is de draagwijdte van artikel 1 van het eerste Aanvullende Protocol bij het 

EVRM ruimer dan deze van artikel 16 van de Grondwet. Zonder als onteigeningsmaatregel 

te zijn gekwalificeerd, kan een maatregel zoals het veilen van virtuele productiecapaciteit 

worden beschouwd als een maatregel die het gebruik van eigendom reglementeert in de zin 

van artikel 1, tweede lid, van het eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM.  

Voor wat de reglementering van het gebruik van eigendom betreft, stelt artikel 544 van het 

Burgerlijk Wetboek:  

 “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te 

hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is 

met de wetten of met de verordeningen.” 

Volgens de jurisprudentie en de doctrine met betrekking tot artikel 544 van het Burgerlijk 

Wetboek “is het eigendomsrecht vandaag alles behalve een absoluut recht”11 en “het gebruik 

                                                 
9 Arbitragehof, arrest van 7 november 1996, nr. 63/96. 
10 Arbitragehof, arrest van 6 juni 1995, nr. 41/95. 
11 H. VUYE, J. KOKELENBERG et T. SINAY, Overzicht van rechtspraak – Zakenrecht 1994-2000, T.P.R., 2001, 
p. 847, n° 41.  
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van het eigendomsrecht staat ver van het absolute karakter dat men er graag aan koppelt”12. 

Deze bepaling is dus niet van aard om voor bijkomende beperkingen te zorgen –ten opzichte 

van de bescherming verleend door artikel 1, tweede lid, van het eerste Aanvullende Protocol 

bij het EVRM – bij de uitwerking van de aanbevolen maatregelen.  

10. Gezien het voorgaande is de CREG van oordeel dat het veilen van virtuele 

productiecapaciteit een maatregel zou kunnen zijn die het gebruik van eigendom 

reglementeert zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het eerste Aanvullende Protocol van 

het EVRM en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen leveren verschillende 

vereisten op waarmee rekening dient te worden gehouden bij de uitwerking van maatregelen 

voor de invoering van veiling van virtuele productiecapaciteit. 

11. Afgezien van een akkoord tussen de partijen, vereist ieder van de bovenvermelde 

bepalingen, in de allereerste plaats, de uitwerking van een wet betreffende het invoeren van 

maatregelen die het gebruik van eigendom regelen. De voorwaarde van wettelijkheid wordt 

immers uitdrukkelijk vermeld door de derde norm van artikel 1 van het eerste Aanvullende 

Protocol bij het EVRM, opgenomen in het tweede lid van deze bepaling. De wettelijke basis 

moet voldoende precies, voorzienbaar en toegankelijk zijn en moet precies daarom 

gepubliceerd zijn13. Indien de regering zou beslissen dat een veiling van virtuele 

productiecapaciteit zonder akkoord van de betrokken producent wordt ingevoerd, dan is de 

CREG van oordeel dat hiervoor best een wetgevend proces wordt gestart. In dit opzicht lijkt 

het dat, om de eerder aangehaalde redenen, de maatregelen die gepaard gaan met de 

organisatie van de veiling van virtuele productiecapaciteit niet de wettelijke 

onteigeningsprocedure voorzien in artikel 16 van de Grondwet, moeten volgen. Zelfs indien 

sprake zou zijn van verplichte overdracht van eigendom, dan is de inmenging in het 

eigendomsrecht verenigbaar met artikel 1 van het eerste Aanvullende Protocol bij het EVRM 

voor zover er een wettelijke rechtvaardiging is14. 

Op basis van artikel 1, tweede lid, van het Aanvullende Protocol bij het EVRM, gaat het Hof 

vervolgens na of er een correct evenwicht wordt vastgesteld tussen het algemeen belang dat 

de maatregel rechtvaardigt en het eigendomsrecht van het individu. Deze 

proportionaliteitscontrole is evenwel beperkt en laat de Staten een grote marge voor 

                                                 
12 “L’usage du droit de propriété est loin de revêtir ce caractère absolu qu’on se plaît parfois à lui 
attribuer”, Th. Minne-Dorsimont en A. Grégoire, Traité juridique et pratique de l’expropriation, Brussel, uitg. Res 
et Jura Immobilia, 1976, p. 8. 
13 S. VAN DROOGHENBROECK, o.c., p. 215, n° 291 en volgende. 
14 E.H.R.M., arrest van 21 februari 1990, Häkansson en Sturesson, §44. 
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appreciatie15. Zo heeft het Hof in de zaak Fredin geoordeeld dat artikel 1 van het 

Aanvullende Protocol bij het EVRM niet werd geschonden door te stellen dat “Lidstaten een 

ruime marge voor appreciatie hebben en dit zowel bij het vastleggen van de modaliteiten 

inzake implementatie als bij het beoordelen of de gevolgen van de implementatie legitiem 

zijn, in het algemeen belang, met het oog op het realiseren van de doelstelling van de 

desbetreffende wet”16.  

Op het vlak van de schadeloosstelling heeft het Hof in het arrest James in overweging 

genomen dat “om in te schatten of de betwiste wetgeving een correct evenwicht behoudt 

tussen de verschillende belangen die op het spel staan en of zij, onder andere, aan de 

eisende partijen geen buitensporige last oplegt, moet vanzelfsprekend rekening worden 

gehouden met de voorwaarden voor schadeloosstelling”17. Het totale gebrek aan een 

schadevergoeding kan met het oog op artikel 1 van het Aanvullende Protocol bij het EVRM 

slechts in uitzonderlijke gevallen worden gerechtvaardigd18. Bovendien is de redelijke 

verhouding tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel zoek wanneer de betrokkene 

“een bijzondere en buitensporige last” te verduren krijgt19. In de zaak Chassagnou en 

anderen, heeft het Hof zich gebogen over de verplichting die door de ‘wet-Verdeille’ aan de 

eisende partijen wordt opgelegd om hun gronden voor een periode van zes jaar ter 

beschikking te stellen aan erkende jachtverenigingen en dit zonder hun instemming en 

zonder vergoeding. Het feit dat er geen enkel mechanisme inzake schadevergoeding was 

voorzien, heeft het Hof ervan overtuigd dat artikel 1, tweede lid, van het eerste Aanvullende 

Protocol bij het EVRM werd geschonden20.  

Met behoud van de efficiëntie van de maatregelen ter invoering van een veilingsysteem past 

het dus te voorzien in een vergoeding aan de betrokken producenten. Indien het veilen van 

virtuele productiecapaciteit wordt beschouwd als een reglementering met betrekking tot het 

gebruik van eigendom, dan moet deze vergoeding niet noodzakelijkerwijze voldoen aan het 

billijke karakter van vergoedingen die vallen onder de toepassing van artikel 16 van de 

Grondwet. Zelfs indien artikel 1, eerste lid, van het Aanvullende Protocol bij het EVRM 

strikter wordt toegepast, dan heeft het Hof in de bovenvermelde zaak James geoordeeld dat: 

“legitieme doelstellingen van ‘algemeen belang’, zoals nagestreefd door de maatregelen 

                                                 
15 R. ERGEC, o.c. 149. Zie ook E.H.R.M., arrest van 11 januari 2000, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao et 
autres c. Portugal en arrest van 7 december 1976, Handyside c. Verenigd Koninkrijk. 
16 E.H.R.M., arrest van 18 februari 1991, Fredin, §51. Zie ook E.H.R.M., arrest van 23 september 1982, Sporrong 
en Lönnroth, §69. 
17 E.H.R.M., arrest van 21 februari 1986, James en anderen vs Verenigd Koninkrijk, §54. 
18 E.H.R.M., arrest van 23 november 2000, Ex-Koning van Griekenland en anderen vs Griekenland. 
19 E.H.R.M., arrest van 8 juli 1986, Lithgow en anderen, §120. 
20 M. FLORES-LONJOU en P. FLORES, Vers la rénovation du droit de la chasse ou les dernières tribulations de 
Nemrod ?, Rev.trim.dr.h. 1999 (926) 934. 
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inzake economische hervorming of sociale rechtvaardigheid, kunnen pleiten voor lagere 

vergoedingen dan de eigenlijke marktprijs. Bovendien beperkt de controle van het Hof zich 

vooral tot het nagaan of de gekozen modaliteiten de beoordelingsmarge waarover de Staat 

in deze materie beschikt, overschrijden”21. De CREG beveelt aan om met al deze elementen 

rekening te houden bij de uitwerking van maatregelen voor de invoering van een systeem 

van veiling van virtuele productiecapaciteit.  

Indien de Regering beslist een systeem van veiling van virtuele productiecapaciteit in te 

voeren, en hoewel er geen specifiek juridisch precedent terzake is, dan nog is de CREG van 

oordeel dat, bij de beschrijving van de economische rechtvaardiging voor de maatregel en bij 

het voorzien van een vergoeding – voortvloeiend uit de veiling – voor de producent, de 

maatregel inzake de invoering van een systeem van veiling van virtuele productiecapaciteit 

moet voldoen aan de bovenvermelde vereisten. 

12. De bovenvermelde overwegingen zijn van toepassing indien er geen akkoord is met 

of verbintenis vanwege de betrokken producent of indien de bedoelde maatregelen verder 

gaan dan dergelijke akkoorden of verbintenissen die in het kader van de veiling van virtuele 

productiecapaciteit werden genomen.  

In het kader van de ECS concentraties, heeft Electrabel er zich ten overstaan van de Raad 

voor Mededinging al toe verbonden om zijn concurrenten, via een systeem van veiling, 

virtuele productiecapaciteit ter beschikking te stellen. Het betreft hier een vermogen van 

1200 MW en de looptijden zijn 3, 6, 12, 24 en 36 maanden tot 31 december 2008. Electrabel 

heeft er zich bovendien ten overstaan van de Raad voor Mededinging toe verbonden dat het 

systeem van veiling vanaf 1 januari 2004 operationeel zou zijn.  

Eventuele wetgevende maatregelen die verder gaan dan deze verbintenissen, moeten 

behoudens een akkoord met de betrokken producent voldoen aan de principes die hierboven 

werden beschreven en moeten met name worden gerechtvaardigd door het algemeen 

belang en moeten rekening houden met de vereisten inzake proportionaliteit tussen het 

gestelde doel en de gebruikte middelen. Deze maatregelen moeten uiteindelijk gepaard gaan 

met bepalingen die voor de betrokken producent in een passende vergoeding voorzien om 

de doeltreffendheid van de veilingen te waarborgen. 

                                                 
21 E.H.R.M., 21 februari 1986, James en anderen vs Verenigd-Koninkrijk, §54. Het bovenvermelde artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek maakt het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat de overheid, zelfs zonder vergoeding, het 
gebruik van goederen beperkt wanneer het algemeen belang dit rechtvaardigt, zie A. MAST en J. DUJARDIN, 
Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Story-Scientia, 1983, p. 288. 
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4. Aanbevelingen met betrekking tot de organisatie 
13. De voorwaarden voor de organisatie van de veiling zijn van primordiaal belang met 

het oog op het succes ervan. Het systeem van veilingen moet met name: 

• de verkoop van het totale volume van de aangeboden VPP mogelijk maken; 

• een economisch doeltreffende toewijzing van de VPP mogelijk maken; 

• iedere concentratie van de VPP in de hand van eenzelfde houder uitsluiten; 

• transparantie en non-discriminatie waarborgen en mag geen onrechtmatige 

toegangsbarrières opwerpen; 

• de vertrouwelijkheid van de operaties ten aanzien van de verkoper van de VPP 

waarborgen; 

• voor de deelnemers aan de veilingen eenvoudig te gebruiken zijn. 

14. De voorgestelde organisatie gaat grotendeels voort op de Franse ervaring op het vlak 

van VPP. De PPA-producten die in Frankrijk worden geveild, werden voor België evenwel 

niet behouden aangezien deze vooral zijn gebaseerd op specifieke kenmerken van het 

Franse systeem. 

4.1. Definitie van de geveilde producten 

15. De voornaamste kenmerken van de VPP-producten die voor het veilingsysteem in 

aanmerking komen, worden hieronder beschreven. 

De VPP-producten worden verdeeld in twee groepen, de basisproducten en de 

piekproducten. De basisproducten zijn representatief voor basiseenheden, zijnde eenheden 

die het grootste deel van de tijd produceren. De piekproducten daarentegen staan voor het 

gebruik van eenheden die gedurende een beperkt aantal uren produceren en die ’s nachts 

worden stilgelegd. Enkele daarvan worden ook tijdens het weekend stilgelegd. Het is 

wenselijk dat het volume VPP over de beide types van producten wordt verdeeld zodat de 

houders aan de verschillende vraagprofielen van hun klanten kunnen voldoen. 

De producten van ieder type kunnen verschillende looptijden hebben. Ieder type van product 

wordt aangeboden met looptijden van 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden, 24 maanden en 

36 maanden. 
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Om de VPP-producten voldoende flexibel te maken, moet een intraday-hernominatie, die 

qua omvang beperkt is en waarvoor een voldoende lange aankondigingstermijn geldt, 

mogelijk zijn zonder dat daarvoor een boete wordt aangerekend. Het Franse systeem kent 

dit specifieke kenmerk niet. 

De uitoefenprijzen van de producten worden door de verkoper voorgesteld onder 

voorbehoud van goedkeuring  door de trustee22. De CREG voorziet momenteel geen 

mechanisme van automatische indexering van de uitoefenprijzen aan de brandstofprijzen. 

De hoeveelheid energie verbonden met de VPP-contracten ligt vast en moet op het 

Belgische hoogspanningsnet worden geleverd. 

4.2. Concept van het veilingsysteem 

16. Het concept van het veilingsysteem bouwt verder op de aanbevelingen gedaan in 

een studie in opdracht van de CREG. 

KEUZE VAN EEN VEILINGSYSTEEM 

17. Rekening houdend met de voor- en nadelen van ieder alternatief veilingsysteem dat 

in de studie23 werd onderzocht, geeft de studie de voorkeur aan de implementatie van een 

dynamisch systeem van veilingen per opbod met verschillende rounds24 waardoor de prijs 

van de producten die ter veiling worden aangeboden achtereenvolgens kan worden 

verhoogd (“Dynamic Ascending Clock Auction”).  

BESCHRIJVING VAN HET VEILINGSYSTEEM 

18. De veilingen betreffen producten. De producten van een zelfde type, maar met een 

verschillende looptijd, moeten zich op basis van de respectievelijke prijs kunnen 

differentiëren. De veilingprijzen zijn bijgevolg gekoppeld aan de producten. De volumes 

daarentegen worden niet gespecifieerd op basis van de looptijd, maar op basis van het type 

van product (basis- of piekproduct), waarbij elk type alle producten met verschillende 

looptijden omvat. Dit laat toe om de keuze te laten aan de markt wat betreft de verdeling van 

producten van een zelfde type over de verschillende looptijden. Bijgevolg moet het zoeken 

                                                 
22 Zie p.24 de opdracht toevertrouwd aan de trustee.  
23 De vier veilingsystemen die in de studie aan bod komen zijn: “Independent Sealed Bid Auction”, 
“Sealed Bid Auction With Package Bidding”, “Dynamic Ascending Auction With Demand Curves”, en 
“Dynamic Ascending Clock Auction”. 
24 Of verschillende veilingronden. 
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naar een evenwicht tussen vraag en aanbod van VPP, voor wat de volumes betreft, 

gebaseerd zijn op de producttypes. 

De organisatie van het gekozen veilingsysteem is gebaseerd op verschillende 

opeenvolgende ronden en berust op de volgende principes: 

• tijdens elke ronde kondigt de auctioneer een prijs aan voor ieder product dat wordt 

geveild; 

• volgend op de bekendmaking van de prijzen, dienen de bieders hun bod25 in, dat de 

gewenste hoeveelheden van ieder product tegen de eerder aangekondigde prijzen 

omvat;  

• indien, op het einde van de tweede fase, de vraag overeenkomend met elk type van 

product (basis, piek) groter is dan het beschikbare aanbod van dit type product, dan 

past de auctioneer de prijzen naar boven aan en maakt hij nieuwe prijzen bekend.  

Dit proces wordt herhaald tot de geaggregeerde vraag naar producten van eenzelfde type 

lager is dan of gelijk is aan het beschikbare aanbod van dit type van producten. In dat 

stadium tijdens het proces liggen de prijzen voor producten van dit type vast en wijzigen zij 

tijdens de verdere ronden niet meer, in tegenstelling tot de prijzen van de andere 

producttypes die evenwel verder blijven stijgen zolang de vraag groter blijft dan het 

beschikbare aanbod. De prijzen van de producten worden zo geleidelijk vastgelegd 

naarmate dat de totale vraag naar producten van een bepaald type lager komt te liggen dan 

of gelijk wordt aan het aanbod van deze producten. 

Wanneer, na afloop van dit iteratieve proces, de geaggregeerde vraag naar ieder type van 

product lager is dan of gelijk is aan het aanbod van ieder producttype, wordt de veiling 

afgesloten en komen de prijzen betaald door de bieders overeen met de clearing prices voor 

de verschillende producten. Iedere bieder krijgt dan de uiteindelijk gevraagde hoeveelheden. 

De niet-verkochte volumes worden overgedragen naar de volgende trimestriële veiling. 

De convergentie naar een evenwicht hangt dus af van de geaggregeerde vraag naar ieder 

type van VPP. Deze convergentie naar verschillende evenwichtspunten wordt gewaarborgd 

door een aantal regels gericht op het aan banden leggen van het gedrag van de bieders. Als 

                                                 
25 In het kader van de VPP, waar ieder product homogeen en deelbaar is, zou het ongepast zijn dat de 
bieders een prijsbod uitbrengen voor elke afzonderlijke MW. Het zou daarenboven meer gepast zijn 
dat de bieders een bod uitbrengen voor de totaal gewenste hoeveelheid van elk product tegen de 
vastgestelde prijs. 
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voorbeeld toont figuur 1 het convergentieproces voor een product tijdens een veilingsessie 

georganiseerd in Frankrijk. 

Figuur 1: Convergentieproces tijdens de veiling van een product 
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19. Het veilingsysteem vereist spelregels die de bieders ertoe aanzetten om hun bod op 

een coherente manier uit te brengen zodat de informatie met betrekking tot de prijzen 

progressief kan worden verkregen of, om op analoge wijze, ieder van hen in staat te stellen 

om zich naarmate de ronden verlopen een idee te vormen van de prijszetting van de andere 

bieders en om hun bod daaraan aan te passen. 

Aangezien de geveilde volumes gekoppeld zijn aan de producttypes, bestaat de meest 

eenvoudige regel erin te verbieden dat een bieder de vraag naar een bepaald type van 

product tussen twee ronden optrekt wanneer de prijzen van de overeenkomstige producten 

stijgen. De bieder mag evenwel de spreiding over de producten van een zelfde type wijzigen, 

onder voorbehoud dat het geaggregeerde volume van dit type van producten niet toeneemt. 

De veilingen hebben betrekking op producten met verschillende looptijden die per type van 

product zijn gebundeld. Er valt enkel nog te bepalen hoe de prijzen voor producten met 

verschillende looptijden maar van eenzelfde type moeten worden bepaald, terwijl de 

aangeboden volumes verbonden zijn met de producttypes. De voorgestelde oplossing 

bestaat in de opmaak van indifferentiecurves die toelaten om de relatieve prijzen van de 

producten behorende tot een zelfde producttype, te definiëren. Deze curves worden zo 
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opgemaakt dat geen enkele specifieke looptijd26 wordt bevoordeeld. Aldus kunnen de 

prijsniveaus van twee types VPP onafhankelijk van elkaar variëren, maar de prijzen 

verbonden aan producten met verschillende looptijd binnen eenzelfde type zijn aan elkaar 

gekoppeld volgens de indifferentiecurve. Figuur 2 toont een voorbeeld van een 

indifferentiecurve voor veilingen die in Frankrijk werden georganiseerd. 

De indifferentiecurves worden door de verkoper voorgesteld onder voorbehoud van 

goedkeuring door de trustee. 

Figuur 2: Voorbeeld van indifferentiecurves 
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20. De veilingsystemen met aparte ronden kunnen onmiddellijk leiden tot het potentiële 

probleem van de partiële verkoop dat erin bestaat dat de door de auctioneer aangekondigde 

prijs duidelijk de market-clearing price27 overschrijdt. Dat kan ertoe leiden dat de verkochte 

volumes kleiner kunnen blijven dan de volumes die aan de market-clearing price zouden 

kunnen worden verkocht. Dit probleem kan worden opgelost door de prijzen van de ene 

ronde naar de andere met zeer kleine stappen aan te passen. Deze marginale aanpassingen 

                                                 
26 Deze indifferentiecurves maken het mogelijk om situaties uit te sluiten waarbij, bijvoorbeeld, twee 
VPP basisproducten, met looptijden van respectievelijk drie en twaalf maanden en beschikbaar vanaf 
1 januari, tegen eenzelfde prijs worden aangeboden, terwijl de vraag naar het product op drie 
maanden groter zou zijn omdat energie in de winter duurder is dan in de zomer. Deze 
indifferentiecurves moeten zo een rationale keuze met betrekking tot de looptijd van het product 
bewerkstelligen, door prijzen te hanteren die, voor een bepaald type van VPP, de natuurlijke 
verschillen van de markt weerspiegelen.  
27 Prijs tegen dewelke de vraag naar ieder product lager is dan of gelijk is aan het beschikbare aanbod 
van het desbetreffende product. 
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hebben evenwel als nadeel dat ze leiden tot veilingen die bijzonder lang duren alvorens af te 

sluiten, terwijl de veilingen van energieproducten, rekening houdend met de volatiliteit van de 

prijzen en de onderliggende markten, idealiter binnen de dag zouden moeten worden 

afgesloten. 

Een manier om het hoofd te bieden aan deze lacunes, bestaat erin de bieders toe te laten 

voor tussenliggende waarden een bod uitbrengen. In het kader van dergelijke biedingen 

krijgen de bieders de mogelijkheid om iedere ronde een bod uit te brengen met een prijs die 

ligt tussen de prijs die tijdens de vorige ronde werd bekendgemaakt en de prijs die voor de 

lopende ronde werd bekendgemaakt, in plaats van enkel een bod uit te brengen tegen de 

aangekondigde prijzen van de lopende ronde, zoals initieel voorzien. Door aldus te 

handelen, kan een vraagcurve voor elke bieder en voor elk product worden samengesteld. 

De evenwichtsprijzen (“market-clearing prices”) stemmen overeen met de eerste 

tussenliggende prijzen tegen dewelke de vraag lager is dan of gelijk is aan het aanbod. De 

geaggregeerde vraag naar een product zal bovendien meer continuïteit vertonen naarmate 

dat de bieders verschillende tussenprijzen aanbieden. Dat houdt in dat de auctioneer (i) de 

prijzen relatief snel kan verhogen zonder dat hij een noemenswaardig risico loopt dat deze 

de market-clearing prices overstijgen, (ii) alle gewenste hoeveelheden VPP kan verkopen en 

(iii) de veiling binnen dezelfde dag kan afsluiten.  

21. Om de kansen op concentratie van VPP te beperken, beveelt de CREG aan om het 

volume dat tijdens een veilingsessie door een zelfde bieder kan worden gekocht te beperken 

tot 40% van het totale geveilde volume van VPP, van alle producten tezamen.  

22. De deelnemers aan de veilingen moeten de volumes opgeven in gehele veelvouden 

van 1 MW. 

23. Indien de verkoper een bodemprijs voorstelt, dan moet de waarde daarvan door de 

trustee worden gecontroleerd en goedgekeurd. 

4.3. Organisatie 

PLANNING VAN DE ORGANISATIE VAN DE VEILING 

24. De invoering van VPP op de markt moet progressief gebeuren zodat de bieders de 

kans krijgen om zich de specifieke kenmerken van een dergelijk systeem dat nieuw is voor 

België, eigen te maken. 
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25. De veiling van virtuele productiecapaciteit moet uiterlijk vijf weken voor de fysische 

uitvoering van de geveilde VPP-contracten plaatsvinden.  

Deze timing stelt de kopers van de VPP met name in staat om gebruik te maken van een 

bepaalde termijn om de vereiste contractuele formaliteiten te vervullen en om zich de 

procedures inzake nominatie eigen te maken.  

26. De volumes verbonden aan vervallen contracten worden opnieuw bij het 

veilingaanbod gevoegd zodanig dat zij vanaf hun vervaldatum opnieuw kunnen worden 

toegewezen. 

CONTRACTEN  

27. De CREG stelt voor om een contractenstructuur te hanteren die vergelijkbaar is met 

de structuur die in Frankrijk bestaat. In plaats van de markt een enkel contract aan te bieden, 

lijkt het aangewezen om drie aan elkaar gerelateerde contracten te hanteren, met name: een 

Master Agreement (MA) of basisakkoord, een Individual Agreement (IA) of individueel 

akkoord en een Nomination and Delivery Code Agreement (NDCA) of akkoord met 

betrekking tot de code voor nominatie en levering.  

28. Het basisakkoord bevat alle algemene commerciële voorwaarden tussen koper en 

verkoper en doet dienst als kadercontract dat van toepassing kan zijn op alle producten die 

tijdens de veiling werden gekocht. Het individueel akkoord is een contract voor een specifiek 

product dat tijdens een specifieke veiling werd gekocht. Dit contract vermeldt nauwkeurig de 

identificatie van het product, de looptijden van het contract en de veilingprijs. Het akkoord 

met betrekking tot de code voor nominatie en levering is een multilateraal akkoord tussen de 

verkoper en alle kopers waarin de modaliteiten inzake nominatie en levering afzonderlijk 

worden geregeld. 

29. De contracten moeten bepalingen omvatten met betrekking tot de risicodekking tegen 

insolvabiliteit van de bieders en tegen hun eventuele weigering om de contracten te 

ondertekenen wanneer de producten aan hen werden toegewezen. Het is vooral wenselijk 

om na te gaan op basis van welke criteria de solvabiliteit van de bieders moet worden 

onderzocht. 

REGELS MET BETREKKING TOT HET VEILINGSYSTEEM  

30. De basiskenmerken van het aanbevolen veilingsysteem werden hierboven 

beschreven. 
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Voor de invoering van deze principes moeten specifieke regels met betrekking tot de werking 

van het veilingsysteem worden vastgelegd. Deze regels moeten met name de 

administratieve aspecten en procedures omvatten, zoals: wie kan bieden, de termijnen om 

de documenten in te dienen die nodig zijn om in aanmerking te komen, de nodige vormen 

van volmachten om de bieders de kans te geven vertegenwoordigd te zijn en de 

verplichtingen waaraan moet worden voldaan na het afsluiten van de veiling.  

31. Met betrekking tot de kandidaturen is de CREG van oordeel dat, met uitzondering van 

de ondernemingen uit de groep Tractebel en de netbeheerder, er geen reden is om bepaalde 

deelnemers aan de VPP-veilingen uit te sluiten, met dien verstande dat zij moeten erkend 

zijn als ARP. In dit verband is het nuttig om erop te wijzen dat iedere beperking inzake 

toegang tot VPP moeilijk te realiseren is in de zin dat de uitgesloten bieders VPP zouden 

kunnen aankopen op de secundaire markt of VPP zouden kunnen aankopen door erkende 

dochterondernemingen op te richten.  

De criteria om in aanmerking te komen als bieder moeten bovendien rekening houden met 

de solvabiliteit van de bieders.  

COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT 

32. Goede communicatie naar de potentiële bieders toe is een noodzakelijke voorwaarde 

voor het succes van de veilingen. Een persbericht voor de vakpers gevolgd door een 

voorlopig memorandum moet tijdig beschikbaar zijn. Alle bieders die zich hebben 

ingeschreven moeten overigens een volledig memorandum krijgen.  

Het persbericht moet melding maken van de nakende invoering van een systeem voor het 

veilen van virtuele productiecapaciteit, de algemene timing en de publicatie van een 

voorlopig memorandum; dit laatste moet de belangrijkste kenmerken van de contracten, een 

beschrijving van het veilingsysteem en een meer gedetailleerde timing bevatten. 

Het volledige memorandum moet een beschrijving bevatten van alle contracten, de totaliteit 

van alle regels met betrekking tot de veilingverkoop van de VPP, van de criteria en 

procedures om als bieder in aanmerking te komen en moet informatie over de sector geven, 

met name over de regulering van de sector en de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

Verder moet een website worden opgezet waarop de bieders terechtkunnen voor alle 

bijgewerkte documenten met betrekking tot de veilingverkoop en waarop alle antwoorden op 

de gestelde vragen kunnen worden gevonden. 



21/25 

Ook moet een demonstratie van de werking van het veilingsysteem van de VPP worden 

georganiseerd ten behoeve van potentiële bieders zodat alle niet begrepen punten van het 

veilingsysteem kunnen worden toegelicht en misverstanden kunnen worden vermeden. 

En, ten slotte, is het aangewezen om slechts één communicatiekanaal te hanteren om op de 

vragen van de bieders te antwoorden. Deze vragen worden idealiter naar een e-mailadres 

gestuurd waarbij een specifiek hiertoe aangestelde persoon verantwoordelijk is voor de 

ontvangst en opvolging ervan.  

INFORMATICA-INFRASTRUCTUUR  

33. Het ontwerp van de software gebruikt voor de veiling dient uiteraard de precieze 

definitie van de veilingregels te vertalen.  

Het ontwerp moet bovendien een zo uitgebreid mogelijk gebruik van de software door de 

bieders toelaten en moet maximale compatibiliteit waarborgen met de hardware- en 

softwarestandaarden die het meest verspreid zijn. 

Gezien de Franse ervaring is het daarenboven wenselijk om de organisatie van de 

hostingvoorwaarden toe te vertrouwen aan de leverancier van de software en dit omwille van 

de efficiëntie en omwille van de mogelijkheid de veiling verder te zetten door gebruik te 

maken van een hulpserver in geval van onbeschikbaarheid van de hoofdserver. 

34. De publicatie van een handleiding voor het gebruik van de veilingsoftware moet 

eveneens voorzien worden. Deze handleiding moet gedetailleerde informatie bevatten met 

betrekking tot het type hardware en software dat compatibel is met de veilingsoftware. 

Verder moet de handleiding de modaliteiten definiëren die gevolgd moeten worden om 

efficiënt aan te veilingen te kunnen deelnemen en om de nodige assistentie te krijgen in 

geval van een logistiek probleem.  

Deze geactualiseerde handleiding moet zo snel mogelijk aan de ingeschreven bieders en 

uiterlijk een week voor de organisatie van de proefveilingen worden overgemaakt (zie 

verder).  

35. De CREG is van oordeel dat het noodzakelijk is verder te bouwen op de Franse 

ervaringen voor wat de ontwikkeling van het informaticasysteem gebruikt bij het organiseren 

van de VPP veiling. Dit moet toelaten de invoering te versnellen en het aantal fouten 

waarmee ieder nieuw systeem te kampen heeft, te verminderen. Deze pragmatische 

benadering belet evenwel niet dat mogelijke verbeteringen aan het Franse systeem kunnen 

worden onderzocht voor de volgende veilingen.  



22/25 

PROEFVEILINGEN EN VEILINGEN IN REAL TIME 

36. Het is aangewezen om de veiling te simuleren alvorens deze echt in real time te laten 

plaatsvinden. Deze simulaties zijn immers onontbeerlijk vermits zij een essentieel deel 

uitmaken van de opleiding van de bieders. Deze simulaties maken het bovendien mogelijk 

om eventuele connectieproblemen tussen de verschillende betrokken informaticasystemen 

te ontdekken.  

Zoals in het Franse systeem moet iedere veiling in real time worden voorafgegaan door een 

dergelijke proefveiling. 

De helpdesk waar de bieders terechtkunnen, moet bovendien operationeel zijn zowel tijdens 

de proefveilingen als tijdens de veilingen in real time. 

37. Het is eveneens nodig om de procedure te definiëren om eventuele problemen die 

zich zouden kunnen stellen, met name in geval dat een bod te laat wordt ingediend, op te 

lossen.  

38. Het is aangewezen om de duur van de veilingen te beperken tot een dag en dit 

omwille van de snelle evolutie van de marktomstandigheden en de gevoeligheid van de 

markt voor de resultaten van de VPP-veilingen.  

NOMINATIES 

39. Er zijn twee types van nominatie en hernominatie nodig om de producten te 

gebruiken: een nominatie bij de verkoper en een nominatie bij ELIA. 

De nominaties en hernominaties gebeuren op kwartierbasis. 

De nominaties gebeuren op D-1 terwijl de hernominaties zonder boete intraday kunnen 

gebeuren mits inachtneming van een aankondigingstermijn. 

ROL VAN DE ACTOREN IN HET VEILINGSYSTEEM  

40. Om de goede werking van het veilingsysteem te kunnen waarborgen, is de CREG 

van oordeel dat het nodig is om de taken te verdelen tussen de verschillende partijen die in 

het proces een belangrijke rol spelen, te weten de auctioneer, de nominatieverantwoordelijke 

(nomination agent) en de trustee. 

In dit verband wensen wij er nogmaals op te wijzen dat onafhankelijkheid van deze drie 

partijen ten aanzien van de marktactoren een conditio sine qua non is voor het goede 
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verloop van de veilingen en voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende contracten. 

Bovendien moeten deze verschillende partijen zich houden aan de regels inzake 

vertrouwelijkheid waartoe zij zich in het kader van de uitvoering van hun opdrachten hebben 

verbonden.  

De verloning van de auctioneer en de nominatieverantwoordelijke zal ten laste vallen van de 

verkoper. Indien de Regering beslist tot de invoering van een veiling van virtuele 

productiecapaciteit zonder een akkoord met de betrokken producent, dan zal de verloning 

van de auctioneer en de nominatieverantwoordelijke ten laste van de kopers vallen, voor het 

gedeelte dat de met de producent overeengekomen capaciteiten overschrijdt. 

41. De auctioneer is met name belast met: 

• het beheer van de inschrijvingen van de bieders en de controle op de naleving van de 

criteria om in aanmerking te komen als bieder; 

• het vastleggen en bekendmaken, bij elke veilingronde, van een prijs voor de 

verschillende aangeboden VPP producten en daarbij moet hij rekening houden met 

de resultaten van de vorige ronde en met de indifferentiecurves die door de trustee 

werden goedgekeurd; 

• de controle op de correcte toepassing van de regels met betrekking tot de werking 

van het veilingsysteem; 

• het oplossen van eventuele problemen, met name in het geval van laattijdig indienen 

van biedingen. 

42. De nominatieverantwoordelijke is met name belast met: 

• het intraday ontvangen van de nominaties en hernominaties die door de houders van 

de VPP werden ingediend, het controleren ervan en overbrengen aan Elia; 

• het overdragen van de nominaties en hernominaties, onder geaggregeerde vorm aan 

de verkoper; 

• het opmaken van kwartaalrapporten over de uitvoering van de VPP-contracten tijdens 

de drie maanden die aan de veiling zijn voorafgegaan; 
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• het opmaken van een vertrouwelijk rapport ter attentie van de CREG waarin de 

identiteit van de houders van de VPP wordt hernomen en waarin wordt aangegeven 

welke hun positie was tijdens het voorgaande kwartaal; 

• het beheer van de afhandeling van de facturen door de bieders aan de verkoper. 

43. De trustee heeft met name de volgende opdracht: 

• het toezien op de goede werking van het veilingsysteem en het superviseren van de 

respectieve opdrachten van de auctioneer en de nominatieverantwoordelijke en het 

respecteren door beiden van de regels verbonden aan de organisatie van het 

veilingsysteem en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende contracten; 

• het controleren en goedkeuren van de door de verkoper voorgestelde 

indifferentiecurves; 

• het controleren en goedkeuren van de door de verkoper voorgestelde uitoefenprijzen; 

• het controleren en goedkeuren van de bodemprijs, indien deze door de verkoper 

wordt voorgesteld; 

• het opmaken van een kwartaalrapport voor de instelling door wie hij werd aangesteld, 

in dit geval de CREG, en voor zover de CREG deze opdracht niet zelf op zich neemt. 

De trustee moet onafhankelijk zijn van de auctioneer, van de nominatieverantwoordelijke en 

van de andere marktactoren.  

MONITORING VAN HET VPP SYSTEEM  

44. Voor het VPP systeem moet monitoring worden georganiseerd. Hiertoe zal Elia ieder 

kwartaal een rapport afleveren om de benuttiging van de VPP te kunnen analyseren. De 

nominatieverantwoordelijke moet ieder kwartaal een rapport afleveren waarin een analyse 

wordt gemaakt van de manier waarop iedere deelnemer de verworven opties uitgeoefend 

heeft. Deze rapporten zullen aan de CREG worden overgemaakt. 
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DUUR VAN DE IMPLEMENTATIE 

45. De CREG is van oordeel dat het nodig is om de veilingen gedurende ten minste vijf 

jaar te organiseren zodat de VPP hun uitwerking kunnen hebben. Deze periode moet kunnen 

worden verlengd indien dat nodig blijkt. 

 

 

 
 
 
 
 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Lekane Christine Vanderveeren 
Directeur van de technische werking Voorzitter van het Directiecomité 
van de elektriciteitsmarkt  
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