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STUDIE 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

werd door de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 

gevraagd om tegen 15 maart 2004 een advies uit te brengen over de manier waarop de 

eerste veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit verlopen is. De Minister 

wenst “in het bijzonder het antwoord van de CREG kennen op de volgende vragen: 

1. hebben de verschillende potentiële kandidaten billijke toegang gekregen tot de 

veilingen; 

2. laten de veilingprijzen toe, rekening houdend met de uitoefenprijs, er vanuit te gaan 

dat de prijs per energie-eenheid die zo wordt bekomen voordeliger is dan deze die 

wordt verkregen op basis van normale contracten; 

3. is de vastgestelde uitoefenprijs correct; 

4. is het mogelijk om de bestemming van de verkochte energieblokken in te schatten; 

5. welke planning en hoeveelheden stelt u voor de komende toewijzingen voor.” 

 

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt geeft de 

CREG geen adviesbevoegdheid in deze materie. Dat is de reden waarom het gevraagde 

advies onder de vorm van een studie zal worden gepresenteerd, overeenkomstig artikel 23, 

§2, tweede lid, 2°, van diezelfde wet. 

Op 11 maart 2004 heeft het Directiecomité van de CREG de volgende studie goedgekeurd. 

De studie bestaat uit 4 delen. Het eerste deel herneemt de antecedenten van de studie. In 

het tweede deel wordt de veiling van de VPP van 9 december 2003 geanalyseerd. Het derde 

deel behandelt de bestemming van de energie die gerelateerd is aan de verkochte producten 

en het vierde deel gaat over de planning en de hoeveelheden met betrekking tot de 

toekomstige veilingen. 
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I. ANTECEDENTEN 

1. Op 4 juli 2003 heeft de Raad voor de Mededinging beslissingen1 genomen (hierna “de 

Beslissing”) waarin wordt vastgesteld dat de aangemelde concentraties de dominante positie 

van de partijen op de markt voor de levering van elektriciteit aan in aanmerking komende 

afnemers versterkt. De Raad voor de Mededinging heeft evenwel besloten om zich hier niet 

tegen te verzetten en heeft verklaard dat de aangemelde concentratie aanvaardbaar is voor 

zover de partijen aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder onder meer de veiling 

door Electrabel van virtuele productiecapaciteiten (hierna “VPP”) ten belope van 1.200 MW. 

2. Op 18 september 2003 heeft het Directiecomité van de CREG een studie gemaakt over 

de organisatie van de veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit2 (hierna 

“Studie VPP van de CREG”), en dit op vraag van de Staatssecretaris voor Energie en 

Duurzame Ontwikkeling. Na een bespreking in de Algemene Raad van de CREG werd deze 

studie op 21 oktober 2003 aan de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid overgemaakt. 

3. Op 21 oktober 2003 heeft het Directiecomité van de CREG van de Dienst voor de 

Mededinging een brief ontvangen waarin het Directiecomité wordt gevraagd om voornamelijk 

toezicht uit te oefenen op de correcte uitvoering van de VPP veilingen. 

In een brief van 29 oktober 2003 heeft het Directiecomité van de CREG voorgesteld om een 

Trustee aan te stellen uit de lijst met twee kandidaten die door Electrabel werd voorgesteld. 

Het Directiecomité van de CREG heeft eveneens aanvaard om de missie van deze Trustee 

op te volgen en de Dienst voor de Mededinging op de hoogte te houden van het resultaat 

van deze opvolging.  

Op 30 oktober 2004 heeft het Directiecomité van de CREG een brief ontvangen van de 

Dienst voor de Mededinging waarin deze stelt akkoord te gaan met de voorstellen van het 

Directiecomité van de CREG. 

 

                                                 

1 Beslissing nr. 2003-C/C-56 van 4 juli 2003 ECS/INTEREST; Beslissing nr. 2003-C/C-57 van 4 juli 
2003 ECS/IEH ; Beslissing nr. 2003-C/C-58 van 4 juli 2003 ECS/IVEKA ; Beslissing nr. 2003-C/C-59 
van 4 juli 2003 ECS/IMEWO ; Beslissing nr. 2003-C/C-60 van 4 juli 2003 ECS/INTERGEM ; Beslissing 
nr. 2003-C/C-61 van 4 juli 2003 ECS/IVERLEK ; Beslissing nr. 2003-C/C-62 van 4 juli 2003 
ECS/IGAO ; Beslissing nr. 2003-C/C-63 van 4 juli 2003 ECS/GASELWEST. 
2 Studie (F)030918-CDC-214 over de organisatie van de veiling van virtuele productiecapaciteiten van 
elektriciteit – CREG, 18 september 2003. 

3/17 



 

Naar aanleiding van het voorstel van Electrabel heeft het Directiecomité van de CREG aan 

Electrabel op 13 november 2003 een brief geschreven waarin zij haar akkoord geeft met de 

aanstelling van PriceWaterhouseCoopers LLP als Trustee. 

De rol van de Trustee is om, a posteriori, na te gaan in welke mate de veiling efficiënt, 

transparant en niet-discriminerend is verlopen. De opdrachten van de Trustee zijn met 

name : 

− toezien op de goede werking van het veilingsysteem, met name door de opdrachten van 

Electrabel en de opdrachten die door Electrabel aan IBM Business Consulting Services 

en aan Endex werden toevertrouwd, op te volgen en toezien op de naleving door deze 

partijen van de regels met betrekking tot de organisatie van het veilingsysteem en de 

uitvoering van de daaruit voortvloeiende contracten; 

− evalueren van de door de verkoper voorgestelde indifferentiecurves van de prijzen; 

− evalueren van de door de verkoper voorgestelde uitoefenprijzen; 

− evalueren van de bodemprijs, indien deze door de verkoper wordt voorgesteld; 

− analyseren van de werking van het veilingsysteem en in voorkomend geval voorstellen 

voor verbetering formuleren. 

Er werd een contract getekend onder de vorm van een verbintenis tussen de CREG, 

Electrabel en de Trustee.  

Dit contract stelt dat de Trustee uitsluitend aan de CREG verantwoording aflegt met 

betrekking tot zijn opdrachten en dat de kosten die verbonden zijn aan zijn opdrachten ten 

laste van Electrabel vallen. 

4. De Trustee heeft aan de CREG twee versies van een rapport over de eerste veiling 

overgemaakt. De “volledige” versie bevat vertrouwelijke informatie over het individuele 

bieden van de deelnemers en is uitsluitend voorbehouden voor de CREG. De “publieke” 

versie is bestemd voor verspreiding. De informatie die hierin is opgenomen, werd 

geaggregeerd en de individuele verwijzingen werden verwijderd. Een kopie van deze versie 

is bijgevoegd als bijlage. 

De CREG is vervolgens overgegaan tot het houden van raadplegingen van de ingeschreven 

en van de gekwalificeerde partijen voor de eerste veiling. Een samenvatting van de 

resultaten van deze raadplegingen is eveneens bijgevoegd als bijlage. 

5. Onderhavige studie is gebaseerd op de analyse van de Trustee, de resultaten van de 

raadplegingen en de besprekingen met Electrabel naar aanleiding van de eerste veiling. De 
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CREG kan bepaalde overwegingen die in deze studie zijn opgenomen mogelijkerwijze 

herzien in het licht van de ervaring die de tweede veiling zal opleveren. 

 

II. VEILING VAN 9 DECEMBER 2003 

II.1. Kalender van de belangrijkste gebeurtenissen 

6. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met 

betrekking tot de eerste veilingsessie.  

Datum Gebeurtenis 

10 september 2003 Publicatie van het voorafgaand informatiememorandum 

(« Preliminary Information Memorandum ») 

10 oktober 2003 Publicatie van het informatiememorandum (« Information 

Memorandum ») 

17 oktober 2003 Conferentie van de bieders (« Bidders’s Conference ») 

25 november 2003 Publicatie van de instructies voor de bieders (« Instructions to 

Bidders ») 

28 november 2003 Uiterste datum voor inzending van de kwalificatiedossiers aan 

ENDEX door de kandidaat-bieders 

4 december 2003 Testveiling (« Mock Auction ») 

9 december 2003 Eigenlijke veiling 

II.2. Concept van de veiling 

7. Het formaat dat door Electrabel voor de VPP veilingen werd aangenomen, is dat van 

de « multi-round ascending clock auctions » waarbij alle producten gelijktijdig worden 

aangeboden. Dit formaat is onder meer geschikt in geval de aangeboden producten hetzij 

onderling vervangbaar, hetzij complementair zijn en in geval de progressieve prijsvorming 

een belangrijke doelstelling is. Dit formaat berust op de bepaling van de indifferentiecurves, 

op de vastlegging van de referentieprijs in elke veilingronde en op de bepalingen van de 

uitoefenprijzen en bodemprijzen. 
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Dit formaat sluit aan bij de aanbevelingen van de Studie VPP van de CREG. Het formaat lijkt 

overigens ook op het formaat dat in Frankrijk door EDF voor VPP veilingen wordt 

gehanteerd. 

Overeenkomstig de Beslissing heeft Electrabel tijdens de veiling van december 2003 250MW 

VPP aangeboden, verdeeld in 167 MW-basiscapaciteit en 83 MW-piekcapaciteit, en dit 

overeenkomstig de verdeling opgenomen in de Beslissing, hetzij twee derden basiscapaciteit 

en een derde piekcapaciteit. 

8. Teneinde zich te schikken naar de eisen van de Beslissing, heeft Electrabel producten 

aangeboden vanaf 1 januari 2004 (hierna “producten januari”). Dat liet de deelnemers die de 

Belgische klanten voor dergelijke producten wilden benaderen, relatief weinig tijd. Electrabel 

heeft dan ook bijkomende producten aangeboden die beschikbaar zijn vanaf 1 april 2004 

(hierna “producten april”). Tijdens de veiling van december 2003 werden voor ieder van de 

producttypes (basis- en piekcapaciteit) twee productgroepen (januari en april) voorgesteld. 

Voor iedere groep waren er, overeenkomstig de Beslissing, producten met looptijden van 3, 

6, 12, 24 en 36 maanden. 

Het aanbieden van de beide leveringsperiodes was een pragmatisch antwoord op de 

termijnen die Electrabel moest respecteren en was een billijke oplossing voor de markt. Deze 

keuze heeft er evenwel voor gezorgd dat er nu tweemaal zoveel producten werden 

aangeboden waardoor een tendens van toenemende complexiteit van het proces ontstond. 

De voorkeur van de bieders met betrekking tot het aantal datums voor aanvang van levering 

voorgesteld bij iedere veiling was evenwel gemengd. Het feit dat er twee datums voor 

aanvang van levering waren, had vooral als voordeel dat de keuze van de producten werd 

gediversifieerd en dat maakte een optimalisatie van de portfolio van de kopers mogelijk. Het 

belangrijkste nadeel was dat de liquiditeit op de markt voor ieder product verminderde. 

9. Zoals bepaald in de Beslissing, moesten de door de bieders bij iedere veilingronde 

gevraagde hoeveelheden per product slaan op een geheel aantal MW. 

Het maximale volume per bieder werd beperkt tot 40% van het totale door Electrabel 

aangeboden volume. 

10. Afgezien van zijn verbintenis om tijdens de veiling tijdens het eerste kwartaal van 2004 

250 MW aan te bieden, heeft Electrabel zich niet verbonden tot een kalender van aan te 

bieden volumes tot 2008. De Beslissing stelt dat de resterende 950 MW geleidelijk moeten 

worden geveild, volgens een ritme dat overeenstemt met de vraag en een degelijke werking 

van de markt. 
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II.3. Rolverdeling 

11. Electrabel nam zowel de rol van verkoper als deze van veilingmeester3 op zich.  

12. IBM heeft Electrabel tijdens het gehele proces, voor en na de veiling, bijgestaan. IBM 

speelde tevens de rol van veilingbeheerder.4. De veilingbeheerder treedt tijdens de veiling op 

als interface met de deelnemers aan de veiling wiens orders hij ontvangt en aggregeert 

(waardoor ze meteen ook anoniem worden) vooraleer de geaggregeerde informatie aan 

Electrabel over te maken. De veilingbeheerder volgt daarna de instructies van Electrabel op 

om de veilingprijs vast te stellen.  

De vertrouwelijkheid tussen IBM, als veilingbeheerder, en Electrabel, als verkoper die door 

IBM wordt bijgestaan, werd gewaarborgd door middel van de verbintenissen en een 

gedragscode voor de veilingbeheerder. 

Toch kan er ongerustheid blijven bestaan met betrekking tot de bescherming van de 

anonimiteit. De aanwijzing van twee onafhankelijke partijen voor de functies van 

veilingbeheerder en raadgever van Electrabel zou toelaten deze ongerustheid weg te nemen. 

In antwoord op een vraag van de CREG heeft Electrabel bevestigd dat zij de intentie heeft te 

onderzoeken of de bijstand van IBM als adviseur op basis van de ervaring met de tweede en 

derde veiling noodzakelijk blijft; het is dan ook zeker mogelijk dat de rol van IBM vanaf de 

derde of vierde veiling zal worden beperkt tot die van veilingbeheerder. Electrabel stelt echter 

ervan overtuigd te zijn van de noodzaak dat zij wordt bijgestaan door een adviseur die 

voldoende vertrouwd is met het systeem dat voor de veilingen wordt gebruikt. De 

besprekingen met Electrabel gaan verder om na te gaan of IBM in de rol van adviseur 

behouden dient te blijven. 

13. Endex werd aangesteld om een onafhankelijke interface te hebben tussen de 

deelnemers en Electrabel. Endex zorgt met name voor het proces van de kwalificatie van de 

kandidaat-deelnemers aan de veiling en zorgt, na afloop van de veiling, eveneens voor de 

administratie van de nominaties, van de verklaringen en voor de facturatie. 

De CREG stelde Endex de vraag hoe de geheimhouding en vertrouwelijkheid van 

vertrouwelijke gegevens aangaande de VPP veiling (in het bijzonder individuele 

transactiegegevens van de deelnemers) ten aanzien van de leden van de Raad van 

Commissarissen van Endex wordt georganiseerd en gegarandeerd. Het is immers 

                                                 

3 « Auctioneer » 
4 « Auction Administrator » 
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primordiaal dat de Commissarissen geen toegang hebben tot individuele 

(transactie)gegevens van de deelnemers; de vertrouwelijkheid van deze gegevens moet 

gegarandeerd worden. Gelet op het feit dat verschillende marktspeler die deelnemen aan de 

veiling aandeelhouder zijn van Endex en een lid hebben in de Raad van Commissarissen 

van Endex, is dit van cruciaal belang. 

Teneinde dit te kunnen controleren werden aan Endex bepaalde documenten en informatie 

gevraagd (onder andere een intern reglement of gelijksoortig document waarin 

vertrouwelijkheids-regels zijn vastgelegd). Ondanks herhaaldelijke vragen ontving de CREG 

(aanvankelijk) niet alle gevraagde informatie en documenten. Na een onderzoek van de 

documenten en informatie die de CREG uiteindelijk van Endex ontving, stelde de CREG vast 

dat er zich op dit vlak wel degelijk een probleem stelt; de door Endex gecommuniceerde 

bepalingen en regels bieden immers geen voldoende garantie met betrekking tot de beoogde 

vertrouwelijkheid van de veilinggegevens. Bij brief van 23 februari 2004 signaleerde de 

CREG dit probleem aan de Dienst van de Mededinging en verzocht zij de Dienst om dit 

probleem in het kader van haar controle op de naleving van de beslissingen van de Raad 

van 4 juli 2003 te behandelen. 

14. Zoals hierboven reeds aangegeven, trad PriceWaterhouseCoopers als Trustee.  

II.4. Voorbereiding van de veiling 

15. Het proces om deelnemers aan te trekken en om hen de informatie te verstrekken die 

noodzakelijk was opdat zij daadwerkelijk zouden kunnen deelnemen, was open, transparant 

en verliep volgens de regels van de goede praktijk. De mogelijkheid om aan deze eerste 

veiling van VPP deel te nemen werd uitvoerig bekendgemaakt via de website van Electrabel 

en er werden persberichten over verspreid. 

Dit heeft ertoe geleid dat vierendertig partijen belangstelling hebben getoond voor de veiling. 

Het proces om potentiële deelnemers te informeren over de deelnemingsvoorwaarden was 

goed gedocumenteerd (in de vorm van een voorafgaand informatiememorandum) en de 

ingeschreven partijen hebben de kans gekregen om tijdens de biedersconferentie vragen te 

stellen en er was eveneens een vraag- en antwoordsysteem. 

16. Tijdens de biedersconferentie werd aan de ingeschreven partijen medegedeeld dat 

Endex was aangesteld . Dat heeft de potentiële kandidaten gerustgesteld met betrekking tot 

het niet-discriminerende karakter van de behandeling van hun kandidatuur en heeft hen 

eveneens gerustgesteld dat iedere aankoop van elektriciteit tijdens deze veilingen de nodige 
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vertrouwelijkheid ten overstaan van de andere bieders en ten overstaan van Electrabel zou 

worden gewaarborgd . 

De procedures met betrekking tot de kwalificatie van de kandidaten verliepen op een niet-

discriminerende wijze tussen de kandidaten. Achttien van de vierendertig belangstellende 

partijen hebben zich kandidaat gesteld en werden allen gekwalificeerd. Dit aantal is in het 

kader van veilingen van deze omvang en dit type redelijk.  

Zoals overeengekomen met de Raad voor de Mededinging heeft de CREG toegezien op het 

kwalificatieproces.  

De CREG ontving een kwalificatiedossier van Endex met betrekking tot alle kandidaat-

deelnemers voor de eerste veiling. Aangezien de afgesproken termijnen werden daarbij door 

Endex niet gerespecteerd werden en deze informatie zeer laat werd overgemaakt had de 

CREG slechts weinig tijd om het kwalificatiedossier grondig te controleren.  

De CREG antwoordde Endex, bij brief van 5 december 2003, dat zij in dit stadium van de 

procedure geen bezwaren had tegen de door Endex uitgevoerde kwalificatie van de 

deelnemers voor de VPP veiling van 9 december 2003. De CREG formuleerde daarbij wel 

voorbehoud met betrekking tot het kwalificatiecriterium dat de deelnemers aan de VPP 

veiling geen filiaal (“affiliate”) van Electrabel mogen zijn, zoals geformuleerd en gedefinieerd 

in het document “Overview of the qualification process and the qualification criteria of the 

Electrabel VPP auction of December 2003 prepared for the CREG”. De CREG meldde dat zij 

nog verder zou onderzoeken of dit kwalificatiecriterium volledig overeenstemt met de criteria 

geformuleerd door de Raad voor de Mededinging in haar beslissingen van 4 juli 2003 en of 

dit eventueel diende te worden aangepast voor de kwalificatie voor de volgende veilingen. 

Intussen werd het voormelde kwalificatiecriterium verder onderzocht en de CREG deelde 

aan de Dienst voor de Mededinging mee dat zij meent dat dit in overeenstemming is met de 

beslissing van de Raad voor de Mededinging. 

Billijke toegang tot de veilingen 

17. Tal van bieders die door de CREG werden geraadpleegd, hebben het zware 

administratieve kwalificatieproces benadrukt.  

Enkelen onder hen zijn van oordeel dat het raamakkoord5 niet geheel voldoet. Zij maken zich 

met name zorgen over de volgende elementen : 

                                                 

5 « Umbrella agreement » 
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− de bepalingen inzake overmacht, die als te unilateraal beschouwd worden in het 

voordeel van ELECTRABEL; 

− het gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot de verdeling van de 

verantwoordelijkheden tussen ENDEX, ELECTRABEL en de koper; en 

− de clausule met betrekking tot de bankwaarborg, die als te unilateraal beschouwd wordt 

in het voordeel van ELECTRABEL. 

Anderen hebben bezwaren met betrekking tot de verplichting dat ook wie zich reeds voor 

eerdere veilingen kwalificeerde, zich steeds opnieuw moet kwalificeren. 

Zelfs al is de CREG van oordeel dat de potentiële kandidaten op een niet-discriminerende 

wijze werden behandeld, zal zij verder nagaan in welke mate de rechten en plichten van de 

verschillende tussenkomende partijen dienen te worden bijgestuurd, met name in de 

bovenvermelde domeinen. Bovendien is de CREG van mening dat bepaalde elementen 

kunnen worden versoepeld, met name de procedures om in aanmerking te komen. 

18. De testveiling heeft de potentiële bieders een mogelijkheid geboden om zich vertrouwd 

te maken met het gebruik van de veilingsoftware en om hun eigen systemen te testen. Iedere 

gekwalificeerde partij heeft actief deelgenomen aan de testveilingen.  

II.5. Economische parameters van de veiling 

Uitoefenprijs 

19. Zoals door de Beslissing werd opgelegd, is de methode die werd gebruikt voor het 

vastleggen van de uitoefenprijzen gebaseerd op de variabele kosten van de marginale 

eenheden van Electrabel die nodig zijn om de desbetreffende energie te leveren. De prijzen 

die zo werden berekend, bedragen 12 euro/MWh voor de basisproducten en 29 euro/MWh 

voor de piekproducten.  

De grootste moeilijkheid voor de berekening van de uitoefenprijzen op basis van de 

energiekost is dat de prijs voor de primaire brandstof volatiel is, terwijl deze prijzen  dienen te 

worden vastgelegd ten behoeve van de veiling van producten met looptijden van drie 

maanden tot drie jaar. Daarom moesten voor deze verschillende looptijden gemiddelde 

uitoefenprijzen worden vastgelegd die toelieten om de essentiële kenmerken van de 

verschillende basisproducten en piekproducten te behouden.  

Zelfs al is de gebruikte methode conform de Beslissing, toch kunnen de parameters voor de 

toepassing ervan in vraag worden gesteld. De uitoefenprijs van de producten is gebaseerd 

op een gegeven doelstelling voor de uitoefeningsperiode. Bepaalde bieders die na de veiling 
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door de CREG werden geraadpleegd, hebben op twee elementen gewezen: enerzijds 

werden de uitoefenprijzen zo vastgesteld dat het optionele karakter van de producten geen 

enkele toegevoegde waarde biedt in vergelijking met de standaard “forward” producten, en, 

anderzijds,  zijn deze uitoefenprijzen van dien aard dat de twee productgroepen – 

basisproducten en piekproducten – kunnen worden beschouwd als twee groepen van 

verschillende basisproducten. 

Tot hiertoe is de CREG van oordeel dat best wordt gewacht tot 1 april 2004 wanneer de 

eerste producten zullen worden uitgeoefend. Vanaf dat ogenblik kan worden nagegaan of het 

aantal uren waarop piekproducten worden uitgeoefend, wel degelijk overeenstemt met de 

veronderstellingen aangenomen door Electrabel voor het vastleggen van de uitoefenprijzen 

voor dit type van product. 

Bodemprijs 

20. Electrabel heeft de bodemprijs vastgelegd op basis van een marktgedreven benadering 

waarbij ook rekening wordt gehouden met de opportuniteitskost. De Beslissing stelt dat « het 

opleggen van bodemprijs/minimumprijs […] alleen gerechtvaardigd is in de mate dat 

Electrabel […] verkopen aan prijzen die onder haar kosten liggen, moet kunnen te 

vermijden.»  

De CREG begrijpt dat de kosten die in de Beslissing zijn vermeld, de productiekosten zijn en 

dat daarom de manier van handelen van Electrabel niet in overeenstemming met de 

Beslissing is. 

Tijdens de veiling van december heeft dat niet gespeeld in de zin dat alle bodemprijzen 

werden overschreden. Het zou echter kunnen dat dit niet bij iedere veiling het geval zal zijn. 

Indifferentiecurves 

21. De methodologie die werd gebruikt om de indifferentiecurves te bepalen, is gebaseerd 

op een “markt”-gedreven benadering en werd te gelegener tijd door Electrabel 

gedocumenteerd. In zijn methodologie behoudt Electrabel zich het recht voor om de 

indifferentiecurves aan te passen indien er zich op de markt aanzienbare wijzigingen zouden 

voordoen tussen het ogenblik waarop Electrabel de indifferentiecurves overeenkomstig zijn 

methodologie heeft vastgelegd en de datum van de veiling. Electrabel heeft tijdens de veiling 

van december 2003 evenwel geen gebruik gemaakt van dit recht, terwijl de prijzen op de 

markt voor het product “eerste kwartaal 2004” toch 10% waren gedaald tussen de 

referentieperiode voor het vastleggen van de indifferentiecurves en de datum van de veiling. 

Dat heeft ertoe geleid dat de “producten januari” met een looptijd van 3 maanden 
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overgeëvalueerd werden ten aanzien van de “producten april” met eenzelfde looptijd en dat 

heeft een invloed gehad op de prijs voor het geheel van de “producten januari”.  

De CREG is van oordeel dat Electrabel zijn methodologie voor het bepalen van de 

indifferentiecurves moet aanpassen om te vermijden dat er zich tijdens de toekomstige 

veilingen nog dergelijke afwijkingen zouden voordoen.  

II.6. Verloop en resultaten van de veiling 

22. De ingebruikneming van het veilingsysteem is ordelijk en efficiënt verlopen en er werd 

geen enkele discriminatie vastgesteld. De raadpleging  met de bieders heeft toegelaten om 

duidelijk te maken dat de overevaluatie van de “producten januari” (zie hierboven) door 

verschillende bieders werd gezien als een gemis aan efficiëntie met betrekking tot 

ingebruikneming van het veilingsysteem en een vertekend beeld geeft van de belangstelling 

voor de producten. 

De veilingverkoop is zonder onderbreking en zonder communicatieproblemen verlopen. De 

tijd die de bieders kregen om hun bod in te dienen en de tijd tussen de verschillende 

veilingrondes was redelijk. De veiling werd tijdens de negende ronde afgesloten. De duur van 

de veiling is beperkt gebleven tot een enkele dag. 

De regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de informatie van de bieders werden 

niet door Electrabel in zijn hoedanigheid van verkoper overtreden en ook IBM heeft deze 

regels in zijn dubbele rol van veilingbeheerder en adviseur van Electrabel niet overtreden. 

De documentatie werd geschikt bevonden en de veilingverkoop kreeg de vereiste aandacht 

en de nodige competentie was ervoor aanwezig. 
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23. De eindresultaten van de veiling zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Basisproducten Piekproducten 

«Producten januari» «Producten april» «Producten januari» «Producten april» Loop-
tijd 

Volume 
(MW) 

Prijs 
(€/MW/maand) 

Volume 
(MW) 

Prijs 
(€/MW/maand)

Volume 
(MW) 

Prijs 
(€/MW/maand) 

Volume 
(MW) 

Prijs 
(€/MW/maand)

3 maanden 0 29.338 5 17.117 0 17.909 0 7.978 

6 maanden 0 23.244 50 17.156 0 12.958 75 8.016 

12 
maanden 

0 20.845 100 18.189 0 11.114 0 8.841 

24 
maanden 

0 18.931 0 17.723 0 9.522 0 8.486 

36 
maanden 

0 18.528 0 17.741 0 9.186 0 8.513 

Totaal 0  155  0  75  

 

24. Globaal genomen, werd 5% van de aangeboden producten niet verkocht. De CREG is 

van oordeel dat deze verhouding binnen redelijke grenzen ligt voor dit type van veiling. 

25. De veiling heeft gezorgd voor een groepering van de vraag rond de “producten april” 

met looptijden van 6-12 maanden. Op vraag van de CREG heeft Electrabel onderzocht 

waarom de « producten januari » en producten met een looptijd van drie maanden niet 

werden gekocht. 

Zoals hierboven reeds aangegeven, lijken de indifferentiecurves de prijs van de “producten 

januari” en de producten met een looptijd van 3 maanden te hebben opgedreven in 

vergelijking met de prijs van de markt op de dag van de veiling. 

26. Het lijkt niet zo te zijn dat er vanwege de bieders geen belangstelling was voor de 

« producten januari ». Het feit dat deze producten niet werden gekocht, zou er evenwel op 

kunnen wijzen dat niet alleen de indifferentiecurves te hoog lagen, maar ook dat er te weinig 

tijd was tussen de veiling en de datum van levering en op het feit dat op de Belgische markt 

de leveringscontracten voor de maanden januari/februari reeds grotendeels rond waren.  
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27. Er werd geen enkel product op lange termijn gekocht (24 en 36 maanden). Er is een 

zeker gebrek aan liquiditeit op de markt en dat zou een invloed kunnen hebben voor 

Electrabel en voor de bieders bij de waardebepaling van producten op lange termijn te 

bepalen voor zowel de Belgische markt als de andere relevante markten voor deze 

producten. Zeker is ook dat veel voorzichtigheid aan de dag werd gelegd voor wat de 

aankoop van capaciteit op lange termijn tegen de gestelde prijs betrof. 

Vergelijking met “normale contracten” 

28. Rekening houdend met de hypotheses van Electrabel met betrekking tot de 

uitoefenduur voor de basis- en piekproducten, is het mogelijk om voor ieder product een 

globale prijs per MWh te ramen op basis van de eindprijs van de veiling en de uitoefenprijs.  

De resultaten van de raadpleging die door de CREG werd georganiseerd, hebben niet 

toegelaten een vergelijking te maken tussen de globale prijzen per MWh en deze van de 

“normale” bilaterale contracten. Aangezien het hier over commercieel gevoelige informatie 

gaat, hebben de marktspelers zich bijzonder discreet opgesteld met betrekking tot de prijzen 

van de bilaterale contracten die zij zijn aangegaan. 

De geraamde globale prijzen werden echter wel vergeleken met de prijzen voor de “Platt’s” 

producten die op 8 december6 van kracht waren op de Nederlandse markt7 en die werden 

gecorrigeerd ten belope van de geraamde kost voor de reservatie op de Belgisch-

Nederlandse koppelverbinding. Op die manier kon de Platt’s prijs van de Nederlandse markt 

herrekend worden tot een prijs voor de Belgische markt. De globale prijzen voor producten 

met een looptijd van 36 maanden werd niet geëvalueerd aangezien er geen vergelijkbaar 

Platt’s product is. 

Zoals reeds eerder aangegeven werd de prijs van alle « producten januari” te hoog geschat 

in vergelijking met de gecorrigeerde Platt’s prijs. Voor de “producten april” lagen de 

geraamde prijzen voor producten met een looptijd van 24 maanden hoger dan de 

gecorrigeerde Platt’s prijzen, terwijl de geraamde prijzen voor producten met een kortere 

looptijd lager waren of gelijk waren aan de gecorrigeerde Platt’s prijs. Alle verkochte 

producten bevonden zich in deze laatste categorie. 

Aangezien de hypotheses die werden gehanteerd voor een evaluatie van de marktprijzen 

van de producten door iedere marktspeler afzonderlijk werden gekozen, moet deze 

                                                 

6 Gezien de Platt’s producten op een standaardwijze worden vastgelegd, zijn de « Platt’s » prijzen die 
overeenkomen met de prijzen van bepaalde VPP-producten het resultaat van een raming op basis van 
hypotheses die aanleunen bij de door Electrabel gehanteerde hypothesen. 
7 Met andere woorden, daags voor de veiling.  
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vergelijking met de nodige omzichtigheid worden benaderd. Rekening houdend met dit 

voorbehoud, kunnen hieruit echter wel algemene trends worden afgeleid die een verklaring 

kunnen bieden voor het gedrag van de bieders. 

 

III. BESTEMMING VAN DE ENERGIE DIE 
GERELATEERD IS AAN DE VERKOCHTE 
PRODUCTEN 

29. De uitoefening van de producten die tijdens de veiling van december werden verkocht, 

start pas op 1 april 2004 aangezien er geen « producten januari werden verkocht. De 

procedures met betrekking tot de nominatie, de verklaring en de facturatie van de 

aangekochte producten konden bijgevolg nog niet worden toegepast. 

30. Vanuit methodologisch oogpunt is het onmogelijk om met enige precisie aan te geven 

welke de daadwerkelijke bestemming is van de producten. Hiervoor zijn er verschillende 

oorzaken, waaronder het arbitraire karakter van de specifieke toewijzing van de middelen in 

de portefeuille van een toegangsverantwoordelijke aan afnemers van diezelfde 

toegangsverantwoordelijke. 

De CREG heeft ELIA evenwel gevraagd om een studie te doen waarbij moet worden 

nagegaan in welke mate het mogelijk is om een benaderende inschatting te maken van de 

bestemming die de tijdens de VPP veiling verkochte energie krijgt. Deze informatie zal louter 

indicatief zijn omwille van de hierboven vermelde methodologische beperkingen. 

IV. PLANNING EN HOEVEELHEDEN VOOR DE 
TOEKOMSTIGE VEILINGSESSIES 

31. De Beslissing stelt dat naast de 250 MW die tijdens de eerste veiling werd 

aangeboden, er verder nog 950 MW moet worden geveild. Het ritme waartegen dat gebeurt, 

moet aansluiten bij de vraag en een degelijke werking van de markt. 

Contacten met de marktactoren geven aan dat zij vragende partij zijn om zo snel mogelijk te 

kunnen beschikken over het totale voorziene volume. Bovendien hebben een aantal bieders 

te kennen gegeven dat zij de termijn tussen de veiling en de datum van de eerste 

beschikbaarstelling van de producten verlengd willen zien. 
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Electrabel heeft aangegeven dat zij de resultaten van de veiling van februari 2004 wil 

afwachten, zodat voor het opmaken van de kalender voor de toekomstige veilingen rekening 

kan worden gehouden met de belangstelling voor de VPP-producten die tijdens deze veiling 

wordt betoond. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat Electrabel tijdens de veiling van februari 2004 270 MW 

zal aanbieden, waarvan 250 MW nieuwe capaciteit en 20 MW capaciteit die tijdens de veiling 

van december 2003 onverkocht bleef. 

32. Momenteel bedraagt de termijn tussen de veiling en de datum van de eerste 

beschikbaarstelling van de producten ongeveer 5 weken. De CREG is van oordeel de 

veilingen op kwartaalbasis te behouden, maar wil deze termijn verlengd zien zodat de 

potentiële kopers van de VPP over meer tijd beschikken om hun portefeuille aan te passen. 

De CREG stelt voor dat Electrabel de veiling organiseert tijdens de eerste veertien dagen 

van het kwartaal dat voorafgaat aan de eerste beschikbaarstelling van de verkochte 

producten. Om Electrabel en de marktactoren de tijd te geven om zich aan te passen aan 

deze nieuwe kalender, stelt de CREG voor om deze aanpassing door te voeren vanaf de 

vierde veilingsessie; deze zal dan plaatsvinden tijdens de eerste veertien dagen van de 

maand juli 2004. 

33. De CREG is overigens van oordeel dat alle beschikbare producten in 2004 moeten 

worden aangeboden. 

Van de in totaal 1200 MW werd tijdens de eerste twee veilingen 500 MW aangeboden. Er 

moet dus nog 700 MW worden aangeboden. De CREG stelt voor om deze capaciteit te 

spreiden over drie blokken van respectievelijk 250 MW, 250 MW en 200 MW, die dan tijdens 

de komende drie trimestriële veilingen moeten worden aangeboden. De capaciteiten dienen 

te worden aangevuld met de capaciteit die tijdens de vorige veiling niet werd verkocht en de 

capaciteit van de contracten die aflopen. 

Er wordt voorgesteld om in de maand mei 2004 een veiling van 250 MW, verdeeld over twee 

derden basisproduct en een derde piekproducten, te organiseren. Bij deze capaciteit komen 

dan nog de 5 MW aan basisproducten die tijdens de veiling van februari 2004 niet werd 

verkocht, en de capaciteit van de contracten die eind juni 2004 aflopen. 

Tijdens de sessie die wordt georganiseerd tijdens de eerste veertien dagen van de maand 

juli 2004 zal 250 MW nieuwe VPP capaciteit worden geveild, te verdelen over twee derden 

basisproducten en een derde piekproducten. De capaciteit die tijdens de veiling van mei 

2004 eventueel niet wordt verkocht en de capaciteit van de contracten die voor eind 

september 2004 aflopen, zullen bij deze 250 MW worden gevoegd. 
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Tijdens de sessie die wordt georganiseerd tijdens de eerste veertien dagen van de maand 

oktober 2004 zal een volume van 200 MW aan nieuwe capaciteit ter veiling worden 

aangeboden; het gaat dan over twee derden basisproducten en een derde piekproduct. De 

capaciteit die tijdens de veiling van juli 2004 eventueel niet wordt verkocht en de capaciteit 

van de contracten die eind december 2004 aflopen, zullen hieraan worden toegevoegd. 

Vanaf 2005 zal de capaciteit die tijdens de voorafgaande sessie onverkocht bleef en de 

capaciteit van contracten die aflopen, opnieuw tijdens de trimestriële veiling worden geveild.  
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