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NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 

STUDIE 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: 

CREG) ontving van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid (hierna: Minister) het verzoek bij brief, gedateerd op 27 januari 2004, 

een studie te ondernemen over de regulering die nodig is voor de oprichting van, de toegang 

tot en de functionering van markten voor de uitwisseling van energieblokken. 

 

De Minister vestigde er in haar brief de aandacht op dat de oprichting van de 

elektriciteitsbeurs gepaard dient te gaan met het zorgen voor voldoende liquiditeit op de 

beurs.  Het stimuleren van liquiditeit kan immers leiden tot een transparante en 

representatieve prijszetting, en kan de concurrentie op de elektriciteitsmarkt bevorderen. 

 

Het uitvoeren van een studie over de oprichting van een elektriciteitsbeurs in België valt 

ontegensprekelijk onder de bevoegdheid van de CREG.  Het uitvoeren van studies in 

verband met de elektriciteitsmarkt op verzoek van de minister wordt expliciet vermeld in 

artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: elektriciteitswet). 

 

Tijdens het onderzoek werd in eerste instantie bijzondere aandacht besteed aan de 

haalbaarheid van een representatieve elektriciteitsbeurs voor de Belgische markt.  Ervaring 

uit buurlanden leert immers dat de oprichting van een elektriciteitsbeurs op zich, zonder dat 

deze het vertrouwen geniet van de marktspelers, louter verlieslatend is en niet bijdraagt tot 

een verbetering van de mededinging.  De huidige studie onderzoekt daarom de regulatieve 

maatregelen die minstens nodig zijn om een goede werking van de elektriciteitsbeurs te 

verzekeren.  In tweede instantie bestudeert deze studie de normatieve regels die de 

concrete oprichting en organisatie van een elektriciteitsbeurs zelf betreffen. 

 

De studie werd onderverdeeld in vijf hoofdstukken.  Als inleiding geeft hoofdstuk 1 een korte 

beschrijving van de verschillende producten en de verschillende markten waarop elektriciteit 

kan verhandeld worden.  Daarnaast wordt kort de huidige trading in België besproken.  Het 

belang van de liquiditeit op de groothandelsmarkt wordt in meer detail in hoofdstuk 2 

besproken. 

 

Hoofdstuk 3 en 4 gaan dieper in op de Belgische context.  Hoofdstuk 3 beschrijft de 

relevante marktfactoren die een rechtstreekse impact hebben op een Belgische 

elektriciteitsbeurs.  Voor elke marktfactor worden telkens de kenmerken, de band met de 
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beurs, en de verschillende aandachtspunten weergegeven.  Hoofdstuk 4 baseert zich op de 

conclusies van de voorgaande hoofdstukken, en beschrijft de regulatieve maatregelen die 

noodzakelijk zijn voor een voldoende werking van de elektriciteitsbeurs.  Daarnaast wordt de 

rol van de transmissienetbeheerder in het huidige wetgevend kader beschreven en wordt 

een overzicht gegeven van de regulatieve maatregelen die nodig zijn voor de oprichting en 

werking van de elektriciteitsbeurs. 

 

Het Directiecomité van de CREG keurde onderhavige studie goed tijdens zijn vergadering 

van 8 april 2004. 

 

Rekening houdend met het verzoek van de Minister om de studie met spoed te behandelen 

heeft het Directiecomité besloten onderhavige studie onmiddellijk aan de Minister over te 

maken, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Raad om over deze studie zelf een 

advies te formuleren. 
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1. INLEIDING 
 

1.1 Trading op de elektriciteitsmarkt 
 

1. Traditioneel kan een tweevoudig onderscheid worden gemaakt in de wijze waarop 

elektriciteit wordt verhandeld.1  Enerzijds kan elektriciteit worden verhandeld op daarvoor 

georganiseerde marktplaatsen.  Het aankopen of verkopen van elektriciteit vindt hier plaats 

volgens vooraf vastgelegde procedures, die een belangrijke impact hebben op het 

uiteindelijke resultaat, en die de marktspelers niet onmiddellijk kunnen wijzigen (bij voorbeeld 

het tijdstip van indienen en clearing van biedingen, het bestaan van price caps, de 

hoeveelheid toegelaten biedingen die een marktspeler mag indienen, het werken met 

standaardcontracten, etc).  Voorbeelden van dergelijk geformaliseerde marktplaatsen zijn 

pooling systemen (bij voorbeeld de voormalige England and Wales power pool2) en 

elektriciteitsbeurzen (bij voorbeeld NordPool, APX, Powernext, EEX). 

 

Informatie over de hoeveelheid verhandelde elektriciteit en de clearingprijs wordt in principe 

in geaggregeerde vorm openbaar gemaakt en is gemakkelijk te verkrijgen. 

 

 

2. Anderzijds kan elektriciteit worden verhandeld in een informeel kader.  Er vindt dan  

rechtstreeks contact plaats tussen marktspelers. Overeenkomsten die in een dergelijk kader 

worden gesloten, zijn van nature bilateraal en worden vaak over the counter of OTC-

contracten genoemd.  De contractspartijen houden de inhoud van dergelijke OTC-contracten 

normaliter voor zich.  Betrouwbare informatie over het prijsniveau en volume van 

verhandelde OTC-contracten is amper beschikbaar. 

 

 

3. De contracten die op de groothandelsmarkt worden afgesloten, kunnen worden 

onderverdeeld in een aantal categorieën.  Zo dient een onderscheid gemaakt te worden 

tussen contracten die voorzien in een fysieke levering, en louter financiële contracten, die 

geen fysieke levering van elektriciteit op korte termijn bevatten.   

 

De elektriciteitsbeurs zoals zij vermoedelijk zal opgericht worden in België, zal zich in eerste 

instantie wellicht uitsluitend richten op het verhandelen van contracten voor de fysieke 

                                                 
1 BOISSELEAU, F., « The role of power exchanges for the creation of a single European electricity market : 
market design and market regulation », Delft University Press, Delft, 2004, p.61. 
2 Deze pool werd in 2001 vervangen door de New Electricity Trading Arrangement (NETA). 
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levering de dag nadien (de zogenaamde day-ahead-contracten).  Zoals paragraaf 2 reeds 

vermeldde, kunnen day-ahead-contracten echter ook op bilaterale wijze worden afgesloten. 

 

 

4. De OTC-contracten en de contracten die gesloten worden op de elektriciteitsbeurs3 

vormen samen de groothandelsmarkt voor elektriciteit.  De OTC-contracten vormen veruit 

het belangrijkste gedeelte van de groothandelsmarkt.  De fysische trading die plaats vindt op 

de elektriciteitsbeurzen is kwantitatief veel minder omvangrijk.  Zo bedroeg de trading op de 

Nederlandse APX in 2003 slechts 11% van de nationale netto elektriciteitsconsumptie, de 

verhandeling op de Franse Powernext amper 5% van de consumptie door vrije afnemers.4 

 

 

5. Hoewel de elektriciteitsbeurzen maar een relatief beperkt aandeel hebben in de totale 

groothandelsmarkt, kunnen zij toch een belangrijke rol spelen op de groothandelsmarkt.  

Indien de elektriciteitsbeurzen inzake volume, prijs en aantal marktspelers voldoende 

ontwikkeld zijn, kunnen de prijzen die hierop tot stand komen immers een competitieve druk 

uitoefenen op het prijsniveau van de OTC-contracten.  Indien de OTC-prijzen te hoog 

worden gezet, bestaat er de mogelijkheid voor arbitrage totdat het prijsniveau tussen beide 

vormen van trading zich herstelt. 

 

 

6. Futures, opties, forwards en swaps zijn financiële instrumenten die op de financiële 

markt verhandeld worden5.  Futures en opties zijn gestandardiseerde producten die op een 

georganiseerde financiële markt worden verhandeld, terwijl forwards en swaps door de 

contracterende partijen worden onderhandeld en bilateraal worden verhandeld. Deze 

financiële instrumenten brengen niet de onmiddellijke dispatch van elektriciteit met zich mee 

maar kunnen daarentegen onder meer gebruikt worden voor risicomanagement.  Ze laten 

immers toe zich in te dekken tegen financiële risico’s van reeds afgesloten contracten die 

een fysieke levering inhouden. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat deze 

financiële instrumenten ook voor louter speculatieve doeleinden kunnen worden aangewend, 

in het bijzonder wanneer nog open posities worden aangehouden  Aanbieders op de 

                                                 
3 Of de elektriciteitspool, indien voor een dergelijke marktplaats wordt gekozen. 
4 O’TOOLE, I., « A strategic rethink in the European Power Markets – A drive for Vertical Integration », 
WorldPower 2004. 
5 Verwijzingen naar de “financiële markt” in deze studie betreffen de markt voor het verhandelen van financiële 
contracten met betrekking tot elektriciteit. 
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financiële markt zijn voornamelijk financiële traders6, die de evolutie van de prijzen op de 

spotmarkt nauwgezet volgen en hieruit voorspellingen maken naar de toekomst toe. 

 

De financiële markt is nauw verbonden met de day-ahead-markt, aangezien op deze markt 

de risico’s die onder meer gebaseerd zijn op de day-ahead-markt kunnen beperkt worden.  

De aanwezigheid van financiële trading op een beurs is wenselijk, aangezien zij de liquiditeit 

op de beurs vergroot.  Op de financiële markt wordt vaak een veelvoud verhandeld van de 

daadwerkelijk geleverde elektriciteit, wat de mededinging enkel ten goede komt. 

 

 

7. Tot slot dient gewezen te worden op het bestaan van het balanceringsmechanisme.  

Het balanceringsmechanisme is een real-time balanceringssysteem dat beheerd wordt door 

de transmissienetbeheerder, en dat er voor zorgt dat de injectie en afname van elektriciteit 

op het elektriciteitsnet op elk ogenblik in evenwicht is.  De kosten die gepaard gaan bij 

eventuele onevenwichten7 dienen door de evenwichtsverantwoordelijke vergoed te worden.   

 

Marktspelers die op tijd merken dat de nog nodige elektriciteit verschilt van de reeds 

contractueel vastgelegde elektriciteit, zullen daarom in de eerste plaats elektriciteit 

verhandelen op de day-aheadmarkt.  Op deze wijze worden immers de vergoedingskosten 

van het balanceringmechanisme (die relatief hoog kunnen liggen) vermeden. 

 

 

1.2 Huidige situatie in België 

 

8. Veruit het merendeel van de leveringsovereenkomsten op de Belgische 

groothandelsmarkt wordt momenteel afgesloten via OTC-contracten.  Tot dusver zijn de 

mogelijkheden voor trading in België vrij beperkt. Informatie omtrent de prijzen op de 

Belgische groothandelsmarkt is amper publiek beschikbaar.   

 

 

9. Wel publiceert Electrabel sinds 13 maart 2002 de zogenaamde Belgian Power Index 

of BPI.  Electrabel verbindt er zich toe om tegen deze gepubliceerde prijs ofwel 

                                                 
6 Deze studie verstaat onder “financiële trader” een onderneming die financiële producten koopt met de bedoeling 
deze door te verkopen, of een onderneming die financiële producten verkoopt.  Onder de term “trader” verstaat 
deze studie een financiële trader, een onderneming die wenst elektriciteit te kopen met het oogmerk deze terug 
door te verkopen of een onderneming die wenst elektriciteit te verkopen.  
7 Onevenwichten ontstaan wanneer de genomineerde elektriciteit (injectie of afname) verschilt met de reële 
injecties of afnames. 
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basisvermogen te kopen ofwel te verkopen.  Op basis van de technische beperkingen en de 

beschikbare capaciteit, bepaalt Electrabel dagelijks het maximum volume dat tegen deze 

prijs verhandeld kan worden.  Elektriciteit wordt verhandeld in blokken van 25 MW 

basisvermogen, met een bepaald maximum (doorgaans 100 MW).  In de praktijk volgt de 

BPI de prijzen op de APX. 

 

In vergelijking met een ontwikkelde day-aheadmarkt, is de rol van de BPI als representatieve 

competitieve index voor de Belgische groothandelsmarkt relatief beperkt. De belangrijkste 

redenen hiervoor zijn de beperkingen voor de verkoop gebaseerd op de BPI en het 

unilateraal karakter van de prijsindex. 

 

 

10. Daarnaast kunnen toegangsverantwoordelijken bilateraal elektriciteit kopen en 

verkopen, waarbij de verhandelde elektriciteit op de ELIA-“hub” genomineerd wordt. De 

toegangsverantwoordelijken kunnen onderling eveneens op intra-day-basis energie 

uitwisselen op de hub teneinde hun gezamenlijk onevenwicht te beperken.   In tegenstelling 

tot een elektriciteitsbeurs blijft het verhandelen van elektriciteit op deze hub echter steeds 

bilateraal en kunnen uitsluitend toegangsverantwoordelijken hieraan deelnemen. 

 

 

11. Tot slot kan opgemerkt worden dat de Belgische marktspelers of de 

moedervennootschappen van Belgische filialen aanwezig zijn op de elektriciteitsbeurzen in 

de omringende buurlanden (onder meer APX, Powernext en EEX).  Hun participatie in deze 

nationale beurzen betreft echter in eerste instantie de relevante buitenlandse 

groothandelsmarkt, en heeft slechts een onrechtstreeks effect op de marktwerking in België. 

 

 

12. De oprichting van een elektriciteitsbeurs in België is een van de maatregelen die de 

liquiditeit op de groothandelsmarkt voor elektriciteit zou kunnen verbeteren.  De mededinging 

op de Belgische markt zou bijgevolg hierdoor gestimuleerd kunnen worden.  Het belang van 

de liquiditeit en de mogelijke invloed die marktspelers hierop kunnen uitoefenen worden in 

het hiernavolgende hoofdstuk besproken.  
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1.3 Doelstellingen van een elektriciteitsbeurs 

 

13. De oprichting van een elektriciteitsbeurs is belangrijk met het oog op het bevorderen 

van een competitieve elektriciteitsmarkt. Zij heeft voornamelijk de bedoeling om: 

• een gecentraliseerd platform ter beschikking te stellen dat de handel in elektriciteit 

tussen kopers en verkopers toelaat; 

• betrouwbare en transparante prijsindicatoren te leveren ten behoeve van de 

marktspelers, de elektriciteitsgebruikers en voor financiële contracten; 

• de orders anoniem en onafhankelijk te verwerken; 

• het handels- en kredietrisico te beheren, waardoor deze risico’s voor de marktspelers 

in belangrijke mate verminderd worden ten opzichte van deze bij het afsluiten van 

bilaterale contracten. 
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2. BELANG VAN LIQUIDITEIT  
 

14. Vooraleer dieper in te gaan op de kenmerken van de Belgische markt, is het 

belangrijk stil te staan bij de rol van liquiditeit en de relatie tussen liquiditeit en marktmacht. 

Volgens de definitie gehanteerd door het Nederlands Comité voor Markttoezicht zorgen 

“liquide markten ervoor dat standaardorders onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd, dat er 

prijselasticiteit is voor grote orders, dat er voldoende participanten zijn op de markt en dat er 

een voldoende volume verhandeld wordt om de transactiekosten laag te houden.”8 De CREG 

is het eens met deze algemene definitie van een liquide markt.   De CREG benadrukt in dit 

verband eveneens dat de liquiditeit op de markt niet kan gegarandeerd worden indien 

hoofdzakelijk één onderneming op aanzienlijke wijze de marktprijs kan beïnvloeden.  

 

 

15. Marktmacht is de mogelijkheid voor een onderneming om op rendabele wijze haar 

prijzen vast te stellen boven of onder het niveau dat zou prevaleren onder omstandigheden 

van effectieve mededinging.  Een onderneming met marktmacht beschikt bijgevolg onder 

meer over de mogelijkheid om eenzijdig de prijs van een product te verhogen door het 

aanbod te beperken zonder een aanzienlijk verlies van verkopen of inkomsten.9  Een 

eenvoudige vaak gebruikte maat om de marktconcentratie te kwantificeren is de Herfindahl-

Hirschman-Index (hierna: HHI). 

 

 

16. Niet-liquide markten en de mogelijkheid om zijn marktmacht te laten spelen, kunnen 

niet los van elkaar worden gezien. Over het algemeen zorgt liquiditeit ervoor dat 

marktspelers minder invloed kunnen laten gelden uit hoofde van hun marktmacht. 

Marktmacht is dan ook typisch voor niet-liquide markten. Marktmacht en niet-liquiditeit zijn 

ook in dynamische zin nauw met elkaar verwant.  Wanneer bij voorbeeld verschillende 

grotere spelers uit de markt stappen, kunnen enkele van de nog overblijvende spelers hun 

marktmacht ten volle uitspelen. De prijzen worden daardoor “onbetrouwbare” indicatoren 

voor vraag en aanbod en kunnen nog meer spelers ertoe aanzetten om uit de markt te 

stappen, waardoor de marktmacht nog verder toeneemt. 

 

                                                 
8 Newberry, D., von der Fehr, N-H. en van Damme, E., “Liquidity in the Dutch wholesale electricity market”, Den 
Haag, mei 2003.  
9 Zie in dit verband de Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van 
aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische 
communicatienetwerken- en diensten, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 11 juli 2002, C165/6. 
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17. Marktmacht kan zich zowel voordoen in markten waar prijzen stijgen, als in deze 

waar prijzen dalen.  Een onderneming met marktmacht kan er immers baat hebben dat de 

prijzen op een gegeven ogenblik stijgen en op een ander ogenblik dalen. Zelfs indien de 

gemiddelde prijs na verloop van tijd redelijk blijkt, kan een onderneming haar marktmacht 

toch gebruiken door de prijzen kunstmatig volatiel te maken.  

 

 

18. Deze band tussen marktmacht, liquiditeit en volatiliteit heeft een onmiddellijke impact 

op de day-ahead-markt en de financiële markt.  In een niet-liquide markt doen een 

onderneming of een kleine groep van ondernemingen prijzen dalen of stijgen zonder dat de 

andere spelers deze prijsbewegingen kunnen voorspellen. Een producent met marktmacht 

staat daarom sterker dan anderen.  Aangezien hijzelf (volledig of ten dele) de volatiliteit op 

de beurs kan controleren, kan hij hierdoor ook gemakkelijker de toekomstige marktprijzen 

voorspellen. 

 

De mogelijkheid om betere voorspellingen te maken is onder meer van doorslaggevend 

belang bij financiële trading, omdat op deze markt ramingen worden gemaakt van de 

toekomstige marktprijzen. Indien andere marktspelers zich ervan bewust zijn dat zij hier 

ernstig benadeeld zijn in vergelijking met ondernemingen met marktmacht, zullen zij niet 

geneigd zijn om op deze markt actief te handelen.  In het ergste geval kunnen zij zich zelfs 

volledig terugtrekken uit de markt.  

 

Kunstmatige volatiliteit die door marktmacht kan worden gecreëerd, verergert nog dit 

probleem.  Kunstmatige volatiliteit kan immers onmogelijk voorspeld worden, en kan leiden 

tot aanzienlijke verliezen voor andere dan de manipulerende onderneming, welke laatste 

langs zijn kant grotere winsten kan realiseren. 

 

 

19. Zowat alle voorbeelden van misbruik van marktmacht in het Verenigd Koninkrijk 

komen erop neer dat onafhankelijke traders lijden onder marktmacht. In 1998 identificeerde 

de International Petroleum Exchange marktmacht als de belangrijkste hinderpaal voor 

investeringen in de ontwikkeling van een elektriciteitsbeurs. In het Verenigd Koninkrijk nam 

de liquiditeit pas sterk toe nadat strenge maatregelen werden genomen om de marktmacht 

van producenten in te perken. 
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20. Producenten gaan vaak verbintenissen aan om elektriciteit vooraf tegen vaste prijzen 

te verkopen. Dergelijke contracten staan borg voor twee diensten aan de klant.  Enerzijds 

wordt elektriciteit geleverd; anderzijds wordt bescherming aangeboden tegen de onzekerheid 

van prijzen in de toekomst. Klanten zijn doorgaans bereid om een iets hogere prijs te betalen 

als verzekering tegen volatiliteit in de toekomst. Men kan het prijsverschil dan ook als een 

“verzekeringspremie” beschouwen.   

 

 

21. Producenten met marktmacht kunnen inspelen op deze “verzekeringspremie”, die in 

de contracten met vaste prijzen verweven is. Klanten zijn immers veel sneller geneigd om 

een hogere verzekeringspremie te betalen in erg volatiele markten. 

 

Figuur 1 illustreert dit concept. De volatiliteit van de prijs in de grafiek aan de linkerzijde is zo 

laag dat de forward prijs10 niet veel hoger is dan de verwachte prijs. Met andere woorden, de 

“verzekeringspremie” is laag. In de grafiek rechts is de volatiliteit en dus ook de 

verzekeringspremie veel groter. Een producent met marktmacht heeft er dus alle belang bij 

om de volatiliteit kunstmatig op te drijven en drijft daarmee ook de verzekeringspremie de 

hoogte in die de klanten moeten betalen. 

 

Figuur 1: impact van volatiliteit op forward prijzen  

L age volatiliteit H oge volatiliteit
V erwachte prijs 

F orward prijs  

 
 

De geschiedenis van de Engelse elektriciteitsmarkt verwijst naar duidelijke gevallen waarin 

producenten de volatiliteit kunstmatig opdreven. De regulator legde er een plafond op voor 

de gemiddelde spotkoers, maar niet voor de forward prijs. Aangezien er voor de gemiddelde 

spotkoers een plafond werd gehanteerd, zagen de producenten kans om meer te verdienen 

door de volatiliteit kunstmatig op te drijven. Door de grotere volatiliteit waren de afnemers 

bereid om voor contracten op termijn een hogere verzekeringspremie te betalen.  In een later 

 13/71

                                                 
10 D.i. de prijs vastgelegd in het contract om elektriciteit te leveren in de toekomst. 
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onderzoek werd vastgesteld dat de standaardafwijking verviervoudigd was terwijl de 

gemiddelde spotkoers constant was gebleven.11 

 

 

22. De specifieke kenmerken van de markt12 en het marktgedrag van de marktspelers 

kunnen bijgevolg een aanzienlijke impact hebben op de liquiditeit en de prijs op de 

elektriciteitsmarkt(en).  Het hierop volgende hoofdstuk gaat op deze aspecten verder in, en 

bestudeert de marktfactoren die een directe impact hebben op de werking van een Belgische 

elektriciteitsbeurs.   

 

Achtereenvolgens volgt een bespreking van de Belgische elektriciteitsproductie, de 

beslissingen van de Raad voor de Mededinging, het balanceringmechanisme en de 

capaciteit op de koppelverbindingen tussen nationale transmissienetten.  Bij elk van deze 

factoren worden de kenmerken, de band met de elektriciteitsbeurs en de relevante 

aandachtspunten beschreven. 
 

                                                 
11 Zie EVANS, N., “Unbundling of Services in a Competitive Wholesale Market: Lessons from the UK,” EPRI 
Conference, maart 1996, en BUNN, D., “Market-Based Pricing and Demand-Side Participation in the Electricity 
Pool of England and Wales,” EPRI Conference, maart 1996. 
12 Zoals het aantal en de grootte van de marktspelers en het design van de elektriciteitsbeurs. 
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3. RELEVANTE MARKTFACTOREN 
 

3.1 Productie 
 
3.1.1 Kenmerken  
 

23. De nationale producenten van elektriciteit spelen een belangrijke rol op de 

elektriciteitsbeurs, aangezien zij, samen met de traders, het aanbod van elektriciteit bepalen 

dat op een beurs kan verhandeld worden.  Voor een goede werking van de elektriciteitsbeurs 

is het nodig dat talrijke en sterke aanbieders op de beurs aanwezig zijn.  Concurrentie dwingt 

de producenten immers om hun verkoopbod zo dicht mogelijk te laten aanleunen tegen hun 

marginale productiekosten. 

 

 

24. Op 31 december 2002 bedroeg het totaal opgestelde productievermogen in België 

16233 MW13. Deze productiemiddelen zijn hoofdzakelijk in handen van de historische 

elektriciteitsbedrijven en wordt als volgt verdeeld: 

 

• Electrabel: 83,2 % (13.505 MW) 

• SPE: 9,2 % (1.495 MW) 

• EdF: 3,0 % (480 MW) 

• Zelfproducenten14: 3,1 % (500 MW) 

• Autonome producenten15: 1,6 % (254 MW) 

 

In 2003 werd de totale elektriciteitsvraag van België, vanuit een louter fysisch standpunt, 

voor 92,4 % door interne productiemiddelen en voor 7,6 % door externe productiemiddelen 

gedekt.  

 

 

25. Langs de productiezijde is het grootste deel van de productiemiddelen in handen van 

Electrabel. Het aandeel van Electrabel in de levering van elektriciteit aan Belgische 

eindgebruikers wordt op 85 à 90 % van alle leveringen in België geraamd. 

 

                                                 
13 Statistisch jaarboek 2002 van de Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector. 
14 Bedrijf dat, naast haar hoofdactiviteit, zelf elektriciteit produceert die volledig of gedeeltelijk bestemd is voor zijn 
eigen behoeften. 
15 Bedrijf of instelling die, omwille van haar hoofdactiviteit (bijv. afvalverbranding, waterloopbeheer, …), 
elektriciteit produceert die bestemd is om verkocht te worden aan derden. 
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De tweede belangrijkste speler is SPE, die over ongeveer 1,5 GW productiecapaciteit 

beschikt.  De elektriciteitscentrales van Electrabel en SPE waren sinds 1995 ingebracht in de 

coöperatieve vennootschap CPTE, die zorgde voor de coördinatie van de productie van 

Electrabel en SPE, maar dit samenwerkingsverband werd in 2002 opgezegd.  Sindsdien is 

SPE op zelfstandige basis actief op de markt.   
 

EdF is het kleinste nutsbedrijf dat actief is in België.  EdF hield oorspronkelijk een 

minderheidsparticipatie van 10% aan in SPE, maar trok zich volledig terug uit de 

onderneming in december 2003.  EdF beschikt verder wel over een (…)recht voor 

elektriciteit, dat (…) met de beschikbare capaciteit in de nucleaire installatie Tihange 1. 

 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat een deel van de productiecapaciteit van Electrabel 

als virtuele productiecapaciteit geveild wordt en tot 2008 ter beschikking staat van de 

geïnteresseerde marktspelers.  De virtuele productiecapaciteit betreft een vermogen van 

1.200 MW (zie ook hoofdstuk 3.2). 

 

 

26. Gelet op het beperkte aantal spelers wekt het geen verbazing dat de 

concentratiegraad op de Belgische productiemarkt bijzonder hoog ligt. 

 

 

27. Langs de vraagzijde is er wel voldoende potentieel aanwezig om de introductie van 

een elektriciteitsbeurs te laten lukken.  Op dit ogenblik is in het Vlaamse Gewest de hele 

elektriciteitsmarkt vrij en kunnen in het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest alle 

afnemers van meer dan 10 GWh/jaar vrij hun leverancier kiezen.  Hierdoor komt ongeveer 

80 % van de in België opgevraagde energie, die in 2003 ongeveer 85,5 TWh16 bedroeg, in 

aanmerking om vrij verhandeld te worden op de Belgische elektriciteitsmarkt. 

 

3.1.2 Aandachtspunten 
 

3.1.2.1 Geconcentreerde Belgische marktstructuur 
 

28. De boven beschreven structuur van de Belgische productiemarkt stelt een grote 

uitdaging voor het welslagen van een Belgische elektriciteitsbeurs.  Zoals paragraaf 18 reeds 

alludeerde, heeft het gedrag van de marktspelers een rechtstreekse invloed op de volatiliteit 

van de prijs, de liquiditeit op de beurs en de mogelijkheid om het prijsbeleid eventueel te 
                                                 
16 Voorlopige cijfers voor 2003 van de Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector. 
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manipuleren.  Elektriciteitsbeurzen zoals Nordpool en APX, waarvan de prijzen gelden als 

richtinggevend voor de markt, bevinden zich echter in een andere marktsituatie dan de 

Belgische: op deze markten zijn er meerdere en gelijkwaardige producenten actief. 

 

 

29. De hypergeconcentreerde Belgische marktstructuur maakt dat het eventuele dure 

aanbod van Electrabel niet noodzakelijk zal gecorrigeerd worden door een lager aanbod van 

concurrenten.  Het merendeel van het aanbod van elektriciteit op de beurs is immers te 

verwachten van SPE, EdF en, indien capaciteit op de koppelverbindingen beschikbaar is, 

van producenten uit het buitenland.  Deze spelers zijn echter ook gebonden aan contractuele 

verplichtingen die voortvloeien uit OTC-contracten en/of zijn verticaal geïntegreerd, waardoor 

de elektriciteit die zij op de beurs kunnen brengen, beperkt zou kunnen zijn. 

 

Hogere prijzen kunnen wel gecorrigeerd worden door import van elektriciteit uit het 

buitenland.  De marge van de prijsstijging door Electrabel in België is echter slechts beperkt 

in de mate dat de prijs in het buitenland lager ligt dan de Belgische markt.  Terwijl de 

Nederlandse prijzen voor industriële verbruikers meestal hoger worden geacht dan de 

Belgische, zijn de Franse elektriciteitsprijzen door het grote aandeel van de nucleaire 

productie lager.  De grootte van de import uit het buitenland hangt daarnaast af van de 

capaciteit van de koppelverbinding (zie hoofdstuk 3.4).  Op de koppelverbinding aan de 

Frans/Belgische grens treedt er bij voorbeeld meestal congestie op. 

 

 

30. Een aantal rechtstreekse en onrechtstreekse maatregelen kunnen overwogen worden 

om de rigiditeit op de Belgische markt te verhelpen.  Een mogelijke rechtstreekse maatregel 

is een uitbreiding van de te veilen virtuele productiecapaciteit van Electrabel.  

 

31. Daarnaast kan de capaciteit op de koppelverbindingen worden uitgebreid, zodat 

goedkopere buitenlandse elektriciteit kan aangeboden worden op de Belgische markt.  Een 

vergrote import kan immers een neerwaartse druk uitoefenen op de heersende 

elektriciteitsprijs.  In dit verband wordt er in het ontwikkelingsplan van het transmissienet, dat 

ter goedkeuring aan de Minister werd overgemaakt op 17 september 2003, door de 

transmissienetbeheerder een scenario “verhoging van de import” voorzien, dat rekening 

houdt met de mogelijkheid om 3700 MW te importeren in 2006 en 4700 MW in 2009 ten 

opzichte van een importniveau van 2200 MW in 2003. 
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Uit een gevoeligheidsstudie die de transmissienetbeheerder in verband met het 

ontwikkelingsplan uitgevoerd heeft, blijkt evenwel dat er een lineair verband bestaat tussen 

de importniveaus van België en Nederland. Het importniveau van Nederland bepaalt dus 

rechtstreeks het importniveau van België en omgekeerd. De gunstige invloed van het 

verhogen van de invoercapaciteit op de openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt kan 

dus niet los gezien worden van het importniveau van Nederland.  Daarnaast dient te worden 

opgemerkt dat het effect van de stijging van de capaciteit op de koppelverbinding zich niet 

zal realiseren vóór 2006. 

 

 

32. Een maatregel die nauw in verband staat met de uitbreiding van de 

koppelverbindingen is het verbinden van de vraag en het aanbod op de Belgische 

elektriciteitsbeurs met deze van één of meerdere buitenlandse elektriciteitsbeurzen (de 

zogenaamde “marktkoppeling”).  De twee meest voor de hand liggende elektriciteitsbeurzen 

zijn APX en Powernext. 

 

Een dergelijke marktkoppeling is in principe wenselijk, aangezien de beperkte 

transmissiecapaciteit op een meer efficiënte wijze zal gebruikt en toegewezen worden, en 

het de concentratiegraad op de Belgische markt zal doen verminderen.  Wel dient ervoor 

gezorgd te worden dat een dergelijke marktkoppeling niet leidt tot averechtse effecten op de 

Belgische elektriciteitsbeurs (eventuele prijsstijgingen, mogelijk aanzienlijke redispatching 

kosten bij congestie van de koppelverbindingen, etc.).17 

 

De vraag naar de haalbaarheid van een marktkoppeling met één of meerdere buitenlandse 

elektriciteitsbeurzen wordt in deze studie niet onderzocht.  Aangezien de Belgische 

elektriciteitsbeurs aanvankelijk op een zelfstandige basis zal werken, heeft de CREG in 

eerste instantie de werking van de elektriciteitsbeurs onderzocht in een louter Belgische 

context. 

 

 

33. Tot slot kunnen indirecte maatregelen genomen worden die weliswaar niet de 

concentratiegraad op de Belgische markt verminderen, maar wel beogen dat de 

mededinging op deze markt zoveel als mogelijk at arm’s length gebeurt.  Voorbeelden van 

dergelijke maatregelen zijn de verhoging van de transparantie op de markt en de vergroting 

                                                 
17 Voor een eerste bespreking van mogelijke problemen bij marktkoppeling, zie NEWBERRY, D., VAN DAMME, 
E. en VON DER FEHR, N-H. M., “Benelux market integration: market power concerns”, Den Haag, 25 september 
2003 en HARRIS, D., MOSELLE, B. en LAPUERTA, C., “The development of a spot market exchange 
infrastructure for Belgium”, Londen, februari 2003. 
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van de liquiditeit door het beter op elkaar afstemmen van het design van verschillende 

marktfactoren met de day-aheadmarkt (toewijzing van interconnectiecapaciteit, de 

organisatie van verkoop van virtuele productiecapaciteit (hierna : VPP’s), de werking van het 

balanceringsysteem, etc.).  Een meer gedetailleerde bespreking van deze maatregelen wordt 

gegeven in hoofdstuk 4 van deze studie. 

 

3.1.2.2 Verticale integratie 
 

34. Naast de graad van concentratie van de markt, vormt de verticale integratie van 

ondernemingen een mogelijke hinderpaal voor een goede werking van een 

elektriciteitsbeurs.  Elektriciteitsproducenten die verticaal geïntegreerd zijn en ook de 

levering van elektriciteit aan eindafnemers verzorgen, zijn immers niet geneigd om tegen 

lage prijzen producten aan te bieden aan hun concurrenten op de elektriciteitsmarkt.  Een 

captief gebruik van de eigen productiecapaciteit, of het aanbieden van elektriciteit op de 

beurs tegen hoge prijzen beschermt immers de concurrentiële positie van de geïntegreerde 

onderneming op de leveringsmarkt. 

 

 

35. Het nadeel van een dergelijk marktgedrag is dat de liquiditeit op de 

groothandelsmarkt vermindert, aangezien minder elektriciteit wordt aangeboden, en de kans 

op een hogere volatiliteit van de prijs op de beurs toeneemt.  Zo leidde de terugtrekking van 

de Amerikaanse traders op APX in 2002 tot een vermindering van de liquiditeit, een lager 

tradingvolume en een meer onregelmatige prijszetting op de Nederlandse 

elektriciteitsbeurs.18 

 

 

36. De verticale integratie van elektriciteitsproducenten kan bijgevolg in het nadeel 

werken van zuivere traders en leveringsondernemingen die niet, of slechts in beperkte mate, 

over eigen productiecapaciteit beschikken.  De eventuele winstmarge die zij zouden halen uit 

de leveringsactiviteit kan bij grotere prijsschommelingen op de beurs immers sterk 

gereduceerd of zelfs negatief worden.  Recentelijk kan men dan ook vaststellen dat zuivere 

traders of leveranciers zich ofwel uit de markt terugtrekken19, ofwel zich verder verticaal 

integreren met een elektriciteitsproducent.20   

 

                                                 
18 NEWBERRY, D., VAN DAMME, E. en VON DER FEHR, N-H. M., “Liquidity in the Dutch wholesale electricity 
market”, Den Haag, mei 2003. 
19 Zo verloor APX in 2002 de Amerikaanse traders Aquilla, Dynegy, El Paso, Mirant en Wiliams. 
20 Recente voorbeelden zijn Reliant/Nuon, Powergen/Midlands Electricity en E.On/Innogy. 
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37. Sterk geïntegreerde marktspelers zijn veel minder bloot gesteld aan een dergelijk 

marktrisico, aangezien het eigen productiepark hen gemakkelijker toelaat om eventuele 

prijsschommelingen op te vangen.  Aangezien volatiele en zeer hoge spotprijzen in de eerste 

plaats hun concurrenten treffen en de prijzen van de OTC-contracten naar boven drijven, 

zullen de sterk geïntegreerde marktspelers – zeker in een geconcentreerde markt, zoals de 

Belgische – niet onmiddellijk geneigd zijn om aan deze situatie te verhelpen.21 

 

 

38. De boven beschreven problematiek inzake verticale integratie kan zich eveneens 

voordoen op de Belgische elektriciteitsbeurs.   

 

Ten eerste is Electrabel bijzonder sterk verticaal geïntegreerd en is het actief in onder meer 

productie en levering van elektriciteit. 

 

EdF, die beschikt over een (…)recht van elektriciteit in België (zie paragraaf 25), oefent in 

België eveneens leveringsactiviteiten uit. 

 

Daarnaast bezit ook SPE een federale en gewestelijke leveringsvergunning en voert ze ook 

zelf in beperkte mate leveringsactiviteiten uit.  Hoewel SPE momenteel niet sterk verticaal 

geïntegreerd is, kan deze situatie in de toekomst nog wel wijzigen. 

 

Tot slot onderzoekt de CREG in hoeverre de verkoop van virtuele productiecapaciteit in de 

praktijk leidt tot een toename van de trading op de Belgische markt.  De aankoop van virtuele 

productiecapaciteit kan immers zowel opnieuw worden aangeboden op de Belgische markt, 

als worden aangewend voor eigen gebruik, de belevering van eigen klanten of voor export 

naar het buitenland.  In de laatste gevallen stimuleert de verkoop van virtuele 

productiecapaciteit de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs niet. 

 

 

39. Rekening houdend met de boven beschreven marktkenmerken, zijn bijkomende 

maatregelen (en mogelijk een koppeling aan één of meerdere buitenlandse beurzen) 

noodzakelijk opdat voldoende intensief gebruik zou worden gemaakt van een 

elektriciteitsbeurs in België.  Een overzicht van de nodige regulatieve maatregelen wordt 

gegeven in hoofdstuk 4. 

 

                                                 
21 Zie O’TOOLE, I., o.c. 
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3.1.2.3 Asymmetrische kennis van de markt  
 

(i) Rol van de beschikbaarheid van informatie op de markt 

 

40. Het beschikken over tijdige en relevante informatie over de markt speelt een 

bijzonder belangrijke rol in een elektriciteitsbeurs, en bepaalt in belangrijke mate de prijs en 

het volume die er op worden aangeboden.  Belangrijke informatie omvat onder meer de 

vraag naar elektriciteit, de beschikbaarheid van productiecapaciteit, de reeds aangegane 

contractuele verplichtingen, de kosten voor elektriciteitsproductie, de prijzen van de primaire 

energiebronnen (steenkool, aardgas), de noodzaak en het tijdstip van onderhoud en 

uitbreidingen van het netwerk, etc. 

 

Het al dan niet beschikken over bepaalde informatie bepaalt in belangrijke mate de level 

playing field van de marktspelers.  Daarnaast beïnvloedt de aanwezigheid van tijdige en 

relevante informatie de marktspelers in hun marktbeslissingen en in het uitbrengen van hun 

biedingen, en wordt het gemakkelijker om een eventuele marktmanipulatie te ontdekken.  Tot 

slot bepaalt de beschikbare informatie mede de transparantie van de elektriciteitsbeurs.  Op 

elk van deze factoren wordt hierna verder ingegaan. 

 

 

41. Ten eerste creëert de aanwezigheid van relevante informatie een betere level playing 

field tussen de verschillende marktspelers.  Spelers kunnen gemakkelijker de 

biedingstrategieën van de verschillende concurrenten en de marktdynamiek begrijpen en ook 

hierop anticiperen, waardoor de ondernemingen op meer gelijke voet kunnen concurreren.  

Het beschikken over informatie kan aldus de mededinging stimuleren en leiden tot een beter 

begrip van de uiteindelijke prijsvorming op de markt.   

In de praktijk zijn het in de regel echter de kleine marktspelers en nieuwe toetreders tot de 

markt die over relatief weinig marktinformatie beschikken.  Omwille van hun grootte en/of de 

historische context, beschikken voormalige monopolisten en andere grote marktspelers 

daarentegen wel over een groot deel van de relevante informatie.  Op dergelijke wijze 

ontstaat er een asymmetrische informatieverspreiding, die benut wordt door de grote 

marktspelers, en die een meer efficiënte marktwerking in de weg kan staan. 

 

 

42. Ten tweede laat de aanwezigheid van relevante informatie marktspelers toe om 

efficiënter te bieden en betere investeringsbeslissingen te nemen.  Grotere efficiëntie kan 

gerealiseerd worden op zowel korte als lange termijn. 
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Efficiënties op korte termijn kunnen onder andere betrekking hebben op het niveau van de 

biedingen.  Traders van elektriciteit zullen bij voorbeeld scherper kunnen bieden op de beurs, 

aangezien zij de positie van de elektriciteitsproducenten beter kunnen inschatten (grootte 

van de contractuele verplichtingen, prijzen van de grondstoffen, mogelijke reacties van 

concurrenten, etc.).   

 

Daarnaast zou betrouwbare informatie over bij voorbeeld het aanwezige reservevermogen 

het risico op onnodige prijspieken kunnen verhinderen.   

 

Zo vonden in de zomer van 2001 in Nederland bijzonder hoge prijspieken plaats na het 

uitvallen van een aantal belangrijke elektriciteitscentrales, waardoor slechts ongeveer 80% 

van de geïnstalleerde binnenlandse capaciteit beschikbaar was.  Volgens de zogenaamde 

“black-out economics” wijzigt het aankoopgedrag van consumenten indien zij een black-out 

vrezen ten gevolge van een tekort aan capaciteit op de markt.  Consumenten zijn dan bereid 

om een veel hogere prijs te betalen voor elektriciteit dan gebruikelijk.  In dergelijk geval 

benadert de prijs de waarde van het mogelijk te lijden verlies (de “value of lost load”).  

Achteraf bleek dat de prijspieken die zich voordeden op de Nederlandse markt konden 

verklaard worden, indien men aannam dat de perceptie op de Nederlandse markt een vrees 

was van een nakende black-out, dit ondanks de aanwezigheid van reservermogen op de 

markt.22  Meer transparantie op de markt zou er wellicht voor gezorgd hebben dat 

consumenten minder bezorgd zouden geweest zijn over een mogelijke black-out, met lagere 

elektriciteitsprijzen als gevolg. 

 

 

43. Ook op langere termijn kan de aanwezigheid van relevante marktinformatie leiden tot 

de nodige efficiënties.  Aan de ene kant zullen bij voorbeeld producenten de nodige 

herstellingen en onderhoudswerken aan hun elektriciteitscentrales uitvoeren op een tijdstip 

wanneer de vraag naar elektriciteit vermoedelijk klein, maar het aanbod op de markt nog 

groot is. 

 

Aan de andere kant kan de aanwezigheid van voldoende marktinformatie leiden tot grotere 

toetreding tot de markt.  Aangezien ondernemingen aan de hand van relevante 

marktinformatie beter de dynamiek van de markt kunnen doorgronden en voorspellen, 

kunnen zij eveneens met grotere waarschijnlijkheid berekenen in hoeverre de door hen 

geplande investeringen in de markt ook economisch rendabel zijn. 

                                                 
22 LAPUERTA, C. en MOSELLE, B., “Recommendations for the Dutch electricity market”, November 2001. 
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44. Eventuele marktmanipulaties en ongeoorloofde prijsbeïnvloedingen (zie hoofdstuk 

3.1.2.4) kunnen eveneens gemakkelijker vastgesteld worden indien de markt beschikt over 

de nodige relevante en tijdige marktinformatie.  Concurrenten zullen sneller in staat zijn om 

de ongeoorloofde handelspraktijk vast te stellen en kunnen reeds op eigen initiatief klacht 

neerleggen bij de bevoegde overheid.  De aanwezigheid van marktinformatie verhoogt aldus 

de controle op de markt en moedigt de ondernemingen aan om zich mededingingsconform 

te gedragen. 

 

 

45. De aanwezigheid van informatieasymmetrie daarentegen kan de transparantie van 

een elektriciteitsbeurs doen verminderen.  Problemen stellen zich voornamelijk wanneer de 

informatieasymmetrie bestaat als louter gevolg van historische omstandigheden, en niet 

omdat een onderneming zich bijzonder inspant om bepaalde gegevens te vergaren23.  In een 

dergelijke situatie is het minder gemakkelijk om de prijsfluctuaties op de beurs te begrijpen 

en kunnen misbruiken zich gemakkelijker voordoen.   

 

Informatieasymmetrie leidt ertoe dat traders moeilijker in staat zijn om vast te stellen in 

hoeverre een prijsdaling op de beurs het gevolg is van bij voorbeeld een verhoogde 

mededinging op de markt, een daling van de grondstoffen of een overcontracting van 

belangrijke marktspelers24.  Een dergelijke onduidelijkheid over de prijsvorming leidt in de 

praktijk tot een verlies in trading. 

 

(ii) Informatieasymmetrie als drempel voor toetreding tot de Belgische markt 

 

46. De kennis over de Belgische markt is momenteel onevenwichtig verspreid over de 

verschillende marktspelers.  De voormalige monopolisten beschikken over een ruime en 

gedetailleerde kennis van de markt, de vraag, het verbruik en verwachtte herstellingen van 

haar eigen productiefaciliteiten, de werking van het transmissie- en distributiesysteem, etc.  

Deze informatie is niet of slechts beperkt toegankelijk voor andere marktspelers. 

 

Op dergelijke wijze ontstaat een informatieasymmetrie op de Belgische markt, waarbij de 

huidige dominante marktspeler Electrabel op ongelijke voet kan concurreren met andere 

marktspelers, waardoor een drempel gevormd wordt voor toetreding tot deze markt. 

                                                 
23 Bij voorbeeld een producent of trader ontwerpt een economische model, die hem toelaat om nauwkeuriger de 
prijsvorming op de beurs te voorspellen.   
24 Overcontracting vindt plaats indien een marktspeler zich er contractueel toe heeft verbonden om meer 
elektriciteit te leveren dan dat het effectief ter beschikking heeft.   Een overgecontracteerde producent zal dan 
proberen elektriciteit op de beurs aan te kopen tegen zo laag mogelijke prijs.   
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47. Een oplossing bestaat in het creëren van meer markttransparantie, zodat een level 

playing field mogelijk wordt.  Relevante en tijdige informatie over de vraag, de beschikbare 

capaciteit en geplande herstellingswerken dient toegankelijk te zijn voor alle marktspelers.  

Een meer gedetailleerd overzicht van alle nodige gegevens die dienen te worden verstrekt, 

wordt gegeven in hoofdstuk 4.1. 

 

3.1.2.4 Risico op marktmanipulatie 
 

48. Tot slot dient gewezen te worden op het risico van marktmanipulatie.  

Marktmanipulatie kan op verschillende wijzen plaats vinden.  Distorties op de markt kunnen 

onder meer het gevolg zijn van een gebrek aan transparantie, de uitoefening van 

marktmacht, of door een gebrek in het design van de elektriciteitsbeurs.   

 

 

49. De markt kan essentieel gemanipuleerd worden door, tegelijk of afzonderlijk, in te 

spelen op twee variabelen: prijs en aanbod (volume).   

 

 

50. Er is een nauwe band vast te stellen tussen marktmanipulatie, de graad van 

transparantie en liquiditeit op de markt, en het uitoefenen van marktmacht.  De prijsvorming 

op een niet-liquide en niet-transparante markt kan immers gemakkelijk beïnvloed worden 

door ondernemingen met een zekere marktmacht (zie hoofdstuk 2).   

 

Het bezitten van een groot marktaandeel is echter niet strikt noodzakelijk.  Strategische 

biedingstrategieën door kleinere ondernemingen kunnen onder bepaalde omstandigheden 

immers eveneens een goede beurswerking verhinderen.  Daarnaast kunnen kleinere 

producenten eveneens over een aanzienlijke hoeveelheid marktmacht beschikken, wanneer 

de vraagelasticiteit op de markt onbestaand of erg beperkt is.   

 

Een goed regulatief kader en de mogelijkheid voor de regulator om de markt van dichtbij op 

te volgen zijn dan ook noodzakelijke voorwaarden om dergelijke handelspraktijken zo veel 

als mogelijk te vermijden. 

 

 

51. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat eventuele marktmanipulaties zich ook kunnen 

voordoen op de buitenlandse beurzen.  Zeker indien de manipulatie zou plaats vinden in een 

van de dichter bij België gelegen beurzen, zou het effect van de prijsbeïnvloeding momenteel 
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wellicht ook doorwerken op de Belgische markt, vooral omdat meer dan eens de resultaten 

van deze beurzen als best beschikbare referentie worden aangewend. 

 

De aanwezigheid van een goed werkende Belgische beurs is daarom wenselijk, aangezien 

in een dergelijk scenario mag verwacht worden dat, het effect van eventuele manipulaties op 

buitenlandse beurzen getemperd wordt voor de Belgische elektriciteitsmarkt.  Daarnaast kan 

de Belgische overheid de beurs ook van nabij monitoren en op maat en snel reageren, wat 

zij bij een buitenlandse beurs vanzelfsprekend niet kan doen. 

 

 

52. Het is niet de bedoeling van deze studie om een exhaustief overzicht te geven van 

elke vorm van marktmanipulatie.  Wat volgt, is een beschrijving van de belangrijkste 

methodes en het effect dat ze kunnen hebben op een elektriciteitsbeurs.  

 

(i) Marktmanipulatie via volumewijzigingen 

 

53. Drie algemene scenario’s kunnen beschreven worden waarin marktspelers volume 

achterhouden om de prijsvorming op de beurs ongunstig te beïnvloeden. 25 

 

Ten eerste kan de elektriciteitsproducent capaciteit achterhouden op de markt door het 

(tijdelijk of permanent) stilleggen van elektriciteitscentrales, of door te weigeren om 

elektriciteit te leveren.  Als gevolg hiervan zullen de concurrenten hun marktaandeel 

uitbreiden, en zal er ook meer elektriciteit van het buitenland ingevoerd worden.   

 

Het achterhouden van capaciteit op de markt kan door de producent overwogen worden 

indien (1) de productiecapaciteit van zijn overige concurrenten reeds grotendeels 

gereserveerd is en niet merkelijk kan opgedreven worden, en (2) de beschikbare capaciteit 

op de koppelverbindingen beperkt is of indien het niet rendabel is te importeren.  In een 

dergelijk scenario kan de prijsstijging op de markt immers in ruime mate zijn verliezen in 

marktaandeel compenseren.  De prijsstijging doet zich dan zowel voor op de 

elektriciteitsbeurs als op de bilaterale OTC-markt.   

 

Het achterhouden van productiecapaciteit is voornamelijk interessant voor producenten die 

beschikken over een portfolio van elektriciteitscentrales met verschillende marginale 

productiekosten.  Indien de kosten van de eerstvolgende elektriciteitscentrale die 

                                                 
25 BOISSELEAU, F., “The role of power exchanges for the creation of a single European electricity market: market 
design and market regulation”, o.c. 
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ingeschakeld wordt in het productieproces aanzienlijk hoger ligt dan de dispatchkosten van 

de andere ingezette centrales, kan de producent immers supra-normale winsten behalen. 

 

Het achterhouden van capaciteit moet niet voortdurend zijn, en is in de meeste gevallen 

wellicht slechts een tijdelijke handelspraktijk.  Het effect van het achterhouden van capaciteit 

is inderdaad veel groter wanneer er zich reeds prijspieken voordoen26 (bij voorbeeld ten 

gevolge van temperatuurschommelingen (een hete zomer), een stijging van grondstoffen of 

minder capaciteit op de koppelverbinding), of wanneer de producent weet dat de afnemers 

“short” zijn en verplicht zijn grotere hoeveelheden elektriciteit aan te kopen, desnoods tegen 

veel hogere kostprijs.   

 

 

54. Een tweede variant bestaat in het minder actief participeren op de elektriciteitsbeurs.  

Door de daling van het aanbod op de beurs daalt de liquiditeit en kan de beurs meer 

onderhevig worden aan prijsschommelingen.  Het achterhouden van capaciteit op de beurs 

leidt niet enkel tot hogere prijzen op de spotmarkt, maar heeft ook een weerslag op het 

prijsniveau van de te sluiten OTC-contracten.  Zoals reeds werd beschreven in hoofdstuk 2, 

bestaat er immers een nauwe band tussen het prijsniveau genoteerd op de beurs en deze 

die overeengekomen wordt in de OTC-contracten. 

 

 

55. Tot slot zou het achterhouden van capaciteit kunnen gecombineerd worden met het 

zo veel als mogelijk opkopen van capaciteit op de interconnectoren.  We veronderstellen in 

deze hypothese dat de capaciteit ook effectief wordt gebruikt zodat de “use-it-or-lose-it” regel 

niet van toepassing is. 

 

Gelet op het minder grote aanbod zal de prijs van elektriciteit op de markt toenemen.  Een 

dergelijke handelspraktijk is met name interessant indien de producent beschikt over de 

meeste elektriciteitscentrales in het binnenland, zodat het wegvallen van de concurrentie uit 

het buitenland niet uitsluitend ten goede komt van zijn concurrenten27. 

 

                                                 
26 Voor een voorbeeld van een economische analyse inzake het verband van prijsstijgingen op de beurs en het 
achterhouden van capaciteit, zie JOSKOW, P. en KAHN, E., “A quantitative analysis of pricing behaviour in 
California’s wholesale electricity market during summer 2000”, MIT, January 2001. 
27 De concurrenten profiteren immers mee van de gecreëerde schaarste op de markt en de hieruit volgende 
hogere marktprijs.  Eventueel kan de strategie om schaarste te creëren nog versterkt worden door vooraf voor 
deze periode termijnleveringsovereenkomsten te sluiten met de binnenlandse concurrenten.  Op deze wijze 
ontrekt de onderneming immers de capaciteit van zijn concurrenten van de markt, en kan hijzelf als enige 
onderneming genieten van de sterke prijsverhoging. 
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In het huidige systeem is een dergelijke handelspraktijk weinig waarschijnlijk, gelet op de 

methodes van toewijzing van capaciteit op de verschillende koppelverbindingen.  Er dient 

echter permanent gewaakt te worden dat dergelijke misbruiken zich ook in de toekomst niet 

kunnen voordoen.  Het voorkomen van een dergelijke situatie moet ook in rekening worden 

gehouden bij eventuele wijzigingen aan de toewijzingsregels. 

 

 

56. Een aantal maatregelen kunnen genomen worden om marktmanipulaties tegen te 

gaan. 

 

Allereerst dient te worden vermeld dat het misbruik van een machtspositie, zoals een 

ongerechtvaardigde weigering te leveren, reeds wordt verboden door artikel 82 van het EG-

Verdrag en artikel 3 van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de 

economische mededinging (hierna ‘mededingingswet’).  Het gros van de hier beschreven 

handelspraktijken kan wellicht op deze basis worden behandeld. 

 

Daarnaast kan het negatieve effect veroorzaakt door tijdelijke, onvoorziene of strategische 

sluitingen van elektriciteitscentrales grotendeels getemperd worden door het tijdig publiceren 

van de sluitingen of door ondernemingen toe te staan om de te sluiten centrales aan te 

kopen.  Een meer gedetailleerd overzicht van deze maatregelen wordt gegeven in hoofdstuk 

4.1 en 4.2. 

 

Verder kunnen maatregelen genomen worden die de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs 

stimuleren.  Deze maatregelen komen de stabiliteit (“resilience”) van een beurs ten goede, 

en voorkomen dat de prijs te sterk schommelt indien het aanbod afneemt. 

 

Tot slot dient gewezen te worden op artikel 20 van de elektriciteitswet, die de Minister toelaat 

om maximumprijzen vast te stellen voor de levering van elektriciteit aan eindafnemers.  Het 

opleggen van marktprijzen is echter een zwaar marktinterveniërende maatregel, en dient dan 

ook bestudeerd te worden in het licht van de relevante ervaring in het buitenland. 
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(ii) Marktmanipulatie via prijswijzigingen 

 

57. De vraag- en aanbodcurve op een elektriciteitsbeurs worden bepaald door het 

samenvoegen van de biedingen28 van de verschillende marktspelers.  Daar waar vraag en 

aanbod elkaar kruisen, wordt de marktprijs bepaald (“clearing”; zie figuur 2).  De marktprijs 

geldt in de regel voor alle aanvaarde biedingen.29 

 

Aangezien de clearing op de beurs gebeurt op het hoogst aanvaarde verkoopbod, genieten 

alle aanvaarde lager geprijsde verkoopbiedingen van de hogere marktprijs (verkopersurplus).  

Omgekeerd genieten alle consumenten die een hoger geprijsd aankoopbod hadden 

ingediend (d.w.z., zij die bereid waren meer te betalen dan de uiteindelijke marktprijs), van 

een consumentensurplus. 

Figuur 2: Vraag- en aanbodcurve  
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58. Het aantal verschillende biedingen dat een marktspeler op de beurs kan uitbrengen 

voor een bepaald tijdsblok beïnvloedt aanzienlijk het prijsniveau waarop de markt zal 

gecleard worden.  Aangezien een producent meestal beschikt over elektriciteitscentrales met 

uiteenlopende marginale kosten, is het logisch en wenselijk dat hij verschillende biedingen 

kan uitbrengen, zodat zij telkens zo dicht mogelijk de reële marginale kosten benaderen. 

 

 

59. Het boven beschreven systeem kan echter ook misbruikt worden, om de prijs op de 

markt op te drijven.  Een producent kan immers een tweeledige strategie volgen.  Enerzijds 

                                                 
28 Een bod bevat in principe vijf aspecten: de naam van de marktspeler, het type bod (aankoop of verkoop), het 
betrokken uur (of uren, bij een zogenaamde block bid) waarop het bod betrekking heeft, de kwantiteit (aantal MW) 
en de prijs. 
29 Een uitzondering hierop vormt het “pay-as-bid” systeem.  Volgens dit systeem krijgen de aanbieders uitsluitend 
de prijs van hun ingediend en aanvaard bod uitbetaald.  Het eventuele surplus gaat volledig naar de consument. 
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kan hij het merendeel van zijn biedingen plaatsen aan competitieve prijzen (dichtbij hun 

marginale kosten), waardoor hij verzekerd is van een voldoende afzet.  Anderzijds kan hij 

een aantal kleinere biedingen plaatsen aan veel hogere prijs.  Aangezien de clearing op de 

beurs gebeurt op het hoogst aanvaarde verkoopbod, genieten al zijn lager geprijsde 

verkoopbiedingen van de hogere marktprijs en kan aldus een veel grotere winst worden 

geboekt.   

 

Voornamelijk producenten die over een grote hoeveelheid productiecapaciteit beschikken 

(en hierdoor een grote impact hebben op het aanbod op de beurs), zullen deze 

handelspraktijk met succes kunnen uitvoeren.  Het prijsniveau van hun eigen biedingen 

kennen zij immers.  Anderzijds kunnen zij, dankzij hun grootte, vrij nauwkeurig de 

marktvraag voorspellen.   Deze kennis kan een grote producent in staat stellen het 

uiteindelijke prijsniveau te voorspellen en te beïnvloeden.  Vooral op een beurs waarin het 

laatste marginale bod een groot prijsverschil met zich meebrengt, is het risico op 

prijsmanipulatie erg groot.  

 

 

60. Om deze vorm van marktmanipulatie tegen te gaan, bepalen elektriciteitsbeurzen het 

maximum aantal biedingen per marktspeler, die voor een bepaalde ronde ingediend mogen 

worden.  Dit maximum aantal verschilt van beurs tot beurs, en kan sterk uitlopen.  Terwijl een 

producent op de APX bij voorbeeld een maximum van 25 prijs/kwantiteit paren mag 

indienen, bedraagt het maximum aantal biedingen op Powernext 64 prijs/kwantiteit paren.30  

Gelet op de structuur van de Belgische productiemarkt en het boven beschreven risico op 

marktmanipulatie via prijswijzigingen, dient het effect van het aantal maximum biedingen op 

de werking van de Belgische elektriciteitsbeurs dan ook nader bestudeerd te worden. 

 

 

61. Tot slot kunnen producenten hun marktmacht misbruiken door valse transacties te 

sluiten.  Een marktspeler kan bij voorbeeld tegelijk elektriciteit kopen en verkopen aan 

onrealistische prijzen om anderen te misleiden.  Daarnaast zou een verticaal geïntegreerde 

onderneming dure elektriciteit kunnen aanbieden op de elektriciteitsbeurs, die haar 

leveringsfiliaal dan opkoopt.  De geïntegreerde onderneming lijdt geen verlies, maar een 

illusie van hoge prijzen wordt gecreëerd op de elektriciteitsbeurs.  De groepsinterne 

transactie kan immers niet onmiddellijk worden opgemerkt, aangezien de biedingen 

vertrouwelijk blijven.   

                                                 
30 Cijfers geciteerd in MADLENER, R. en KAUFMANN, M., “Power exchange spot market trading in Europe: 
theoretical considerations and empirical evidence”, Oscogen, maart 2002. 
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Een strikte monitoring van de biedingstrategieën door de organisator van de 

elektriciteitsbeurs (of eventueel de regulator) die wel over alle relevante informatie beschikt, 

kan hiervoor een oplossing bieden. 

 

(iii) Marktmanipulatie op basis van een gebrekkig marktdesign 

 

62. Tenslotte kan marktmanipulatie plaats vinden door het uitbuiten van gebreken in het 

design van de elektriciteitsbeurs.  Bij het ontwerpen van een Belgische elektriciteitsbeurs 

dient er dan ook zo veel als mogelijk op te worden gelet dat de interne werkingsregels en de 

mogelijke interacties met andere markten (onder meer de balanceringsmarkt, de regels 

betreffende de toewijzing van capaciteit op de Nederlands/Belgische en Frans/Belgische 

koppelverbinding, de organisatie van de VPPs) geen verkeerde marktsignalen uitzenden.31   

 

In dit opzicht is het alvast wenselijk dat de CREG zijn voorafgaande goedkeuring dient te 

geven over de werkingsregels van de Belgische elektriciteitsbeurs, en desnoods eventueel 

bijkomende maatregelen kan treffen of opleggen (zie hoofdstuk 4.5). 

 

 

3.2 Beslissingen van de Raad voor de Mededinging 
 
3.2.1 Kenmerken  
 

63. Op 4 juli, 11 september en 13 oktober 2003 nam de Raad voor de Mededinging een 

aantal beslissingen32 die de overnames bespraken door Electrabel Customer Solutions 

(hierna ECS) van de afnemers van de betrokken intercommunales.  Dankzij de aangemelde 

transacties verwierf ECS het recht om als standaard gas- en elektriciteitsleverancier de in 

aanmerking komende afnemers te beleveren in de betrokken regio’s. 

 

In de beslissingen stelde de Raad voor de Mededinging vast dat de aangemelde transacties 

de dominante positie van Electrabel op de markt van de elektriciteitslevering aan in 

aanmerking komende afnemers versterkten.  De Raad voor de Mededinging keurde de 
                                                 
31 Voor een algemeen overzicht en bespreking van de gebreken in het marktdesign van Californië, zie 
BOISSELEAU, F., “The role of power exchanges for the creation of a single European electricity market: market 
design and market regulation”, o.c., appendix 1. 
32 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; Beslissing nr. 2003-C/C-71 van 11 september 2003 ECS/SIMOGEL; Beslissing nr. 
2003-C/C-72 van 11 september 2003 ECS/SEDILEC; Beslissing nr. 2003-C/C- 73 van 11 september 2003 
ECS/INTERMOSANE 2; Beslissing nr. 2003-C/C-74 van 11 september 2003 ECS/IMEA; Beslissing nr. 2003-C/C-
80 van 13 oktober 2003 ECS/SIBELGAZ. 
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verschillende transacties goed op voorwaarde dat de partijen de in de beslissing vermelde 

verbintenissen naleefden. 

 

 

64. Twee voorwaarden zijn in het bijzonder van belang voor de werking van de Belgische 

elektriciteitsbeurs, aangezien zij de liquiditeit op de elektriciteitsmarkt kunnen verhogen. 

 

Volgens de eerste voorwaarde verbindt Electrabel zich ertoe om dagelijks 100 MW (aankoop 

en verkoop) aan te bieden op een Belgische elektriciteitsbeurs, van zodra deze is opgericht. 

 

De tweede voorwaarde verplicht Electrabel om via een openbaar veilingsysteem 1200 MW 

virtuele productiecapaciteit ter beschikking te stellen aan haar concurrenten.  De toegang tot 

de virtuele capaciteit geldt tot 31 december 2008.   

 

Op elk van deze twee voorwaarden wordt hierna in meer detail ingegaan. 

 

3.2.2 Aandachtspunten 
 

3.2.2.1 Het aanbod van 100 MW op de elektriciteitsbeurs 
 

65. De Raad voor de Mededinging besliste om de aangemelde transacties slechts te 

aanvaarden onder bepaalde voorwaarden, waaronder de verbintenis van Electrabel om 100 

MW aan te bieden op de Belgische elektriciteitsbeurs, van zodra deze gecreëerd is.   De 

beslissing van de Raad voor de Mededinging kan toegejuicht worden, aangezien een 

dergelijke maatregel de mededinging en de liquiditeit op een toekomstige elektriciteitsbeurs 

stimuleert door een minimum aanbod en afname op de markt te verzekeren. 

 

 

66. Het risico bestaat echter dat, na de oprichting van de elektriciteitsbeurs, er zich 

eventuele misbruiken zouden kunnen voordoen met betrekking tot deze verbintenis.  De 

mogelijkheid bestaat immers dat door de manier waarop Electrabel deze verbintenis nakomt 

het beoogde effect geheel of ten dele zou kunnen worden uitgehold. 

 

Electrabel kan immers bij voorbeeld haar verkoopbiedingen zo hoog plaatsen, dat het 

product voor de consumenten en traders economisch niet meer aantrekkelijk is.  Omgekeerd 

zou Electrabel als koper in principe zeer lage aankoopbiedingen kunnen plaatsen, die geen 
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enkele producent zou aantrekken.  Ook bij voorbeeld het tijdsstip van de biedingen de 

mogelijke aantrekkelijkheid van een bod sterk beïnvloeden. 

 

 

67. De Raad voor de Mededinging zou kunnen overwegen om in een bijkomende 

verklarende nota meer gedetailleerd uiteen te zetten op welke wijze de 100 MW op de beurs 

moet worden gebracht.  Een dergelijke oplossing is wellicht wenselijk, doch een dergelijke 

nota mist rechtsgrond (de procedure zoals beschreven in de mededingingswet vermeldt niet 

de mogelijkheid van bijkomende interpretatieve nota’s) en zou bijkomende verplichtingen 

kunnen opleggen aan Electrabel, zonder dat de procedurele regels werden nageleefd. 

 

Bij de oprichting van de elektriciteitsbeurs dient de naleving van Electrabels verbintenis 

echter wel door de bevoegde overheid van nabij gevolgd te worden, zodat onmiddellijk kan 

ingegrepen worden indien de verbintenis niet marktconform zou worden nageleefd. 

 
3.2.2.2 Het aanbod van 1200 MW virtuele productiecapaciteit 
 

68. De voorwaarde die de Raad voor de Mededinging oplegde aan Electrabel om 1200 

MW virtuele productiecapaciteit beschikbaar te stellen aan derden via een veiling, is een 

maatregel die de liquiditeit op de Belgische elektriciteitsmarkt kan stimuleren. 

 

 

69. Het is echter belangrijk op te merken dat de 1200 MW productiecapaciteit moet 

beschouwd worden als netto-capaciteit, die niet per se als virtuele capaciteit dient geveild te 

worden.  Van de maximaal te veilen 1200 MW kan immers de volgende capaciteit worden 

afgehouden33: 

 

(i) de 100 MW die Electrabel op de elektriciteitsbeurs aanbiedt en door derden wordt 

aanvaard; 

(ii) toegang voor derden tot productiecapaciteit in België die niet beschikbaar was op 4 

juli 2003; en 

(iii) bijkomende transmissiecapaciteit op de grens (nieuwe lijnen, nieuwe interconnecties, 

technische middelen die de beschikbare capaciteit verhogen zoals phase shifters, 

bestaande capaciteit die wordt vrijgemaakt voor derden, etc.). 

 

                                                 
33 Zie onder meer Beslissing nr. 2003-C/C-58 van 4 juli 2003, hoofdstuk 8.3.3.5. 
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70. Het is belangrijk om de doelstelling van de Raad voor de Mededinging voor ogen te 

houden bij het evalueren van Electrabels verplichting om 1200 MW productiecapaciteit 

beschikbaar te stellen aan derden.  De veilingsvoorwaarde werd immers aan Electrabel 

opgelegd opdat ze de negatieve effecten zou neutraliseren van de aangemelde transactie – 

d.i. een versterking van de dominante positie van Electrabel op de markt van de 

elektriciteitslevering aan in aanmerking komende afnemers.  De 1200 MW 

productiecapaciteit werd in dit verband als een voldoende hoeveelheid beschouwd. 

 

 

71. Men dient zich bewust te zijn van het onderscheid tussen de doelstellingen voor 

enerzijds de stimulering van de liquiditeit op de elektriciteitsmarkt (van belang voor de 

elektriciteitsbeurs) en anderzijds de neutralisering van de versterking van de dominante 

positie van Electrabel (van belang voor de mededingingsrechtelijke problemen34 bij de 

aangemelde transactie).  Deze twee objectieven vallen immers niet noodzakelijk steeds met 

elkaar samen. 

 

 

72. De mogelijk positieve impact van de veilingen van virtuele productiecapaciteit voor de 

liquiditeit van de elektriciteitsmarkt kan voor sommige partijen uiteindelijk minder groot zijn 

dan misschien aanvankelijk werd verhoopt. 

 

De oprichting van de beurs zal er immers toe leiden dat de 1200 MW virtuele 

productiecapaciteit wellicht zal worden verminderd met de 100 MW capaciteit die door 

Electrabel op de elektriciteitsbeurs wordt aangeboden.  

 

Daarnaast is het niet duidelijk in hoeverre de recente overeenkomst tussen Electrabel en 

EdF, die in januari 2004 werd gesloten en betrekking heeft op de nucleaire capaciteit op 

Tihange-1, ressorteert onder de tweede voorwaarde zoals bedoeld in de beslissing van de 

Raad voor de Mededinging.  Een meer gedetailleerd onderzoek betreffende de wijziging van 

de historische contracten tussen de twee partijen zou moeten uitmaken in hoeverre het 

(…)recht voor de elektriciteit (…) de capaciteit van Tihange 1 niet al aan EdF was toegekend 

voor 4 juli 2003. 

 

Tot slot dient gewezen te worden op het ontwikkelingsplan van het transmissienet.  Zoals 

werd vermeld in paragraaf 31, voorziet dit in een scenario waarbij maximaal 3700 MW kan 

                                                 
34 Namelijk, de versterking van de dominante positie van Electrabel die enkel en alleen het gevolg is van de 
aangemelde concentraties. 
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worden geïmporteerd in 2006.  Rekening houdend met de reeds gehouden veilingen, zal de 

importverhoging waarschijnlijk het restant van de 1200 MW die de Raad voor de 

Mededinging voorop zette in haar beslissing, voor een groot gedeelte compenseren.  Op het 

ogenblik dat deze importverhoging effectief plaatsvindt, zal dit wellicht het einde betekenen 

van de verplichte verkoop van virtuele productiecapaciteit. 

 

3.2.2.3 Coördinatie van de beurs met de VPP nominaties en de importen 
 

73. Bij de oprichting van een elektriciteitsbeurs kunnen coördinatiemoeilijkheden ontstaan 

tussen de gate closure35 van de elektriciteitsbeurs enerzijds, en het tijdstip voor het 

nomineren van VPP-elektriciteit anderzijds. 

 

Volgens het VPP-contract36 dienen houders van VPP-basiscapaciteit hun capaciteit te 

nomineren om 7u30 op de dag vóór de levering.  Houders van VPP-piekcapaciteit dienen ten 

laatste tegen 11u00 op de dag vóór de levering hun piekcapaciteit te nomineren.  

 

Voor een houder van VPP-capaciteit is het erg interessant om over een secundaire markt te 

kunnen beschikken om de verworven capaciteit te kunnen verhandelen op het ogenblik dat 

hij deze capaciteit zelf niet kan benutten. Hierbij kan een elektriciteitsbeurs een erg nuttige 

rol vervullen. Een liquide beurs kan het verwerven van VPP-capaciteit veel aantrekkelijker 

maken als hierdoor een secundaire markt voor deze capaciteiten gecreëerd wordt en 

omgekeerd kan de secundaire markt voor VPPs voor de nodige liquiditeit op de beurs 

zorgen. 

 

Voor een goede marktwerking is het dus erg belangrijk dat de werkingsregels van de beurs 

en de nominatieregels van de VPPs op elkaar afgestemd worden. Indien het nominatietijdstip 

van de VPPs kan gebeuren nadat de resultaten van de beurs gekend zijn, kan een houder 

van overtollige VPP-capaciteit deze aanbieden op de beurs. Dit is vooral belangrijk voor de 

VPP-piekcapaciteit vermits de activering hiervan duur is. 

 

Ook voor de VPP-basiscapaciteit is dit eveneens een erg interessante optie. Hier dient 

echter opgemerkt te worden dat deze op dit ogenblik vóór 7u30 bij Electrabel moet 

genomineerd worden omdat Electrabel zelf de mogelijkheid moet hebben de nodige 

basiscapaciteit te reserveren of te importeren.  

 

                                                 
35 De gate-closure is de deadline voor traders om bieding en aanbod op de elektriciteitsbeurs te melden. 
36 Zie http://www.endex.nl/vpp/public. 
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De CREG is van menig dat, voor wat de VPP-capaciteit betreft, de deadline voor nominatie 

dient gewijzigd te worden zodat het voor de houders van VPP-capaciteit aantrekkelijk wordt 

om hun elektriciteit aan te bieden op de elektriciteitsbeurs.  De CREG stelt daarom voor om 

de deadline voor de nominatie van VPP-capaciteit te verplaatsen tot een half uur na de 

verwerking van bieding en aanbod. 

 

 

74. De werkingsregels van de elektriciteitsbeurs en de toewijzingsregels van de 

importcapaciteiten op de zuid- en de noordgrens dienen ook op elkaar afgestemd te worden. 

Zo dient de gate closure van de elektriciteitbeurs voldoende tijd na het toewijzen van de 

dagcapaciteit te gebeuren.  Op deze manier kan de dagcapaciteit op de koppelverbindingen 

op de elektriciteitsbeurs aangeboden worden. 

 

Het spreekt vanzelf dat na het tijdstip van de matching de marktspelers nog de mogelijkheid 

moeten hebben om het resultaat van energie-uitwisselingen bij de netbeheerder te 

nomineren.  Dit geldt evenzeer voor de dagcapaciteit op de koppelverbindingen die ze 

verhandeld hebben op de beurs. 

 

De CREG is van mening dat de toewijzing van de dagcapaciteit op de koppelverbindingen 

minstens een half uur vóór de gate-closure van de elektriciteitsbeurs dient te gebeuren. In 

een later stadium kan men de beschikbare dagcapaciteit geheel of gedeeltelijk door de beurs 

laten toewijzen.  

 

 

75. Uit boven vermelde uiteenzetting volgt dat de werkingsregels van de VPPs, de 

toewijzingsregels van de capaciteit op de koppelverbindingen en de werkingsregels van de 

beurs op elkaar moeten afgestemd worden om een goede marktwerking in België te creëren. 

Onder meer de onderlinge afstemming van de tijdschema’s die bij de VPPs, de 

elektriciteitsbeurs en de door de netbeheerder gehanteerd worden zijn hierbij een cruciaal 

element. 

 

Het is daarom van belang dat de CREG een goedkeuringsbevoegdheid heeft over de 

werkingsregels van de elektriciteitsbeurs en dat de CREG, indien nodig, deze regels kan 

bijsturen (zie ook hoofdstuk 4.5). 

 

 35/71



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 

3.2.2.4 Verdeling van de VPP-capaciteit 
 

76. Tot slot dienen de huidige beperkingen inzake het verwerven van VPP-capaciteit 

besproken te worden.  

 

Het houden van VPP-capaciteit wordt volgens de huidige veilingsregels essentieel beperkt 

door twee vereisten.  Ten eerste mag een onderneming niet meer dan 40% van de totale 

kwantiteit verwerven die aangeboden wordt per veiling, en mag ze ook niet meer bezitten 

dan 40% van de reeds totaal geveilde kwantiteit.  Met elkaar verbonden ondernemingen 

worden op dit punt beschouwd als één enkele deelnemer.  Ten tweede moeten er per veiling 

minstens drie succesvolle bieders zijn, opdat de biedingen worden aanvaard. 

 

 

77. De 40% regel is momenteel van toepassing op de volledige kwantiteit van alle 

aangeboden producten.  De capaciteit die op een VPP-veiling wordt aangeboden, wordt 

verdeeld als 2/3 basisvermogen en 1/3 piekvermogen.   

 

Aangezien het piekvermogen slechts 33% van de totaal aangeboden capaciteit inhoudt, zou 

een bieder volgens de huidige regels dus in staat zijn om het volledige piekaanbod te kopen.  

De 40%-regel wordt immers niet geschonden. 

 

 

78. De CREG is van oordeel dat een dergelijke mogelijkheid eerder zou moeten worden 

verboden.  Piekcapaciteit is immers belangrijk voor marktspelers die reeds beschikken over 

basisvermogen, bij voorbeeld via import.   

 

Het pro-competitieve effect van de beurs zou echter grotendeels kunnen worden 

weggenomen, indien een marktspeler alle piekcapaciteit zou opkopen, waardoor enkel 

basisvermogen zou overblijven voor de overige bieders.  Het louter aankopen van 

basisvermogen kan echter minder aantrekkelijk zijn voor bepaalde marktspelers indien het 

niet kan gecombineerd worden met piekvermogen.  Het risico bestaat dan ook dat, indien 

een dergelijke handelspraktijk zich zou voordoen, het aantal mogelijke kopers op de veiling 

nog afneemt. 

 

Naast de reeds bestaande beperkingen stelt de CREG voor gelijkaardige beperkingen per 

producttype (piekvermogen en basisvermogen) in te voeren.   
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Ook deze regel dient te worden aangepast in het VPP-reglement.  

 

 

3.3 Balancering 

 

3.3.1 Kenmerken  
 

79. Een belangrijke taak van de netbeheerder bestaat erin om in ‘real time’ het evenwicht 

van de Belgische regelzone op te volgen en te verzekeren. Het koninklijk besluit van 19 

december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet 

van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna ‘technisch reglement’) voorziet hiertoe drie 

ondersteunende diensten: de primaire, secundaire en tertiaire regeling. Overeenkomstig 

artikel 232 van het technisch reglement moet de netbeheerder deze ondersteunende 

diensten verwerven volgens objectieve, transparante en niet-discriminerende procedures, die 

berusten op de marktregels. 

 

 

80. De primaire regeling is een zeer snelle automatische regeling die bijdraagt aan de 

stabiliteit van het Europese geïnterconnecteerde net. De secundaire regeling worden ingezet 

om snel (binnen enkele minuten) in te spelen op het onevenwicht tussen de productie, de 

invoer, de uitvoer en de belasting van de Belgische regelzone. Deze regelingen worden 

automatisch geactiveerd en werden door de transmissienetbeheerder tot nu toe steeds op 

jaarbasis gecontracteerd bij de Belgische producenten. 

 

De onevenwichten die zich over een langere periode voordoen of grote onevenwichten die 

zich plots voordoen, worden door de tertiaire regeling opgevangen. Hiertoe dienen alle 

Belgische producenten het vermogen waarover ze in ‘real time’ nog beschikken tegen een 

biedprijs ter beschikking te stellen aan de netbeheerder. De netbeheerder zal, in functie van 

de behoeften, aan de producent met de laagste biedprijs vragen om de aangeboden energie 

te activeren. Deze producent ontvangt dan de biedprijs als vergoeding.  Het dient hierbij te 

worden opgemerkt dat, op basis van de artikelen 239, 246 en 252 van het technisch 

reglement, de producent het betrokken reservevermogen moet ter beschikking stellen aan 

een billijke prijs op basis van criteria bepaald door de CREG. 
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81. De tarifering van de onevenwichten is voor de markt een belangrijk aspect van het 

balanceringsysteem. De onevenwichten worden door de transmissienetbeheerder voor elk 

interval van 15 minuten afgerekend met de toegangsverantwoordelijken. Een 

toegangsverantwoordelijke is voor de transmissienetbeheerder de partij die verantwoordelijk 

is voor het evenwicht van een of meerdere leveranciers of netgebruikers. Indien de effectieve 

producties, importen, verbruiken en exporten van de toegangsverantwoordelijke voor een 

bepaald interval van 15 minuten niet in evenwicht zijn, zal het onevenwicht aan hem 

gefactureerd worden op basis van het tarief voor onevenwicht. Hij levert of onttrekt immers 

op dat ogenblik onterecht energie aan, respectievelijk van de regelzone en is dan ook 

medeverantwoordelijk voor het eventuele onevenwicht van de Belgische regelzone. 

 

Op dit ogenblik wordt het tarief dat voor onevenwichten aan de toegangsverantwoordelijken 

aangerekend wordt, niet rechtstreeks bepaald door de vergoedingen die de producenten 

ontvangen voor de aangeboden energie in het balanceringsysteem. Het huidige tarief is 

hoofdzakelijk gekoppeld aan de prijzen van de Nederlandse spotmarkt (APX) en bevat vaak 

een sterke ontmoedigingscomponent, die substantieel toeneemt bij een onevenwicht van 

meer dan 10% van de genomineerde waarde. Dit geeft aanleiding tot tarieven die meestal 

vrij hoog zijn. De transmissienetbeheerder wenst hiermee de toegangsverantwoordelijken 

aan te zetten om zelf de nodige middelen in te zetten om hun evenwicht te respecteren zodat 

de sluitfout, het onevenwicht van de Belgische regelzone, beperkt blijft. 

 

3.3.2 Aandachtspunten 
 

82. Het is belangrijk op te merken dat het balanceringsysteem dat momenteel 

toepasselijk is in België, niet kan gelijk geschakeld worden met een echte balanceringsmarkt.  

Zoals beschreven in vorige paragraaf, zijn de huidige Belgische regels hoofdzakelijk 

gekoppeld aan de prijzen van de Nederlandse spotmarkt (APX), weliswaar met een 

prijzenplafond. De huidige Belgische regels kunnen echter de ontwikkeling van liquiditeit op 

de elektriciteitsbeurs belemmeren.  

 

 

83. De CREG voert momenteel een studie uit die mogelijke wijzigingen en verbeteringen 

aan het huidige balanceringsysteem onderzoekt.  Op dit ogenblik is het nog voorbarig om 

reeds conclusies uit deze studie te trekken.  Het is echter de bedoeling dat het aangepaste 

balancingmechanisme dat uit deze studie volgt, zoveel mogelijk tegemoet komt aan de 

problemen die het huidige systeem kan veroorzaken. 
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84. De uitdaging waarvoor de Belgische elektriciteitsbeurs staat, is dat geen enkele koper 

wellicht het risico van een bod dat zich beduidend onder de balancingprijs bevindt, wenst te 

lopen. Aangezien de aanbieders het gedrag van de afnemers vooraf zullen kunnen 

inschatten, blijven er voor de aanbieders niet veel financiële stimuli om elektriciteit voor een 

prijs die zich beduidend onder de balancingprijs bevindt, aan te bieden.  

 

Het bovenstaande zou er in de praktijk dan toe kunnen leiden dat het bod van veel afnemers 

en het bod van de aanbieders uitkomen in de buurt van het prijsplafond dat door de huidige 

balanceringsregels wordt opgelegd. Omwille van de kleine prijsvariatie bestaat nu het risico 

dat trading op de beurs minder aantrekkelijk wordt en afnemers hun energiebehoeften reeds 

vooraf indekken via bilaterale contracten, wat de liquiditeit niet ten goede komt. 

 

 

3.4 Interconnectie 

 

3.4.1 Kenmerken  
 

85. Gelet op de Belgische marktstructuur (zie paragrafen 23 tot 27), speelt elektriciteit die 

ingevoerd wordt uit het buitenland een belangrijke rol voor de concurrentie met de Belgische 

producenten. Het Belgische transmissienet is via zogenaamde koppelverbindingen 

gekoppeld aan het Franse en Nederlandse elektriciteitsnet.   

 

Het huidige hoofdstuk bespreekt de rol van de koppelverbindingen op de werking van de 

elektriciteitsbeurs.  De capaciteit van de koppelverbindingen, de methode van toewijzing van 

deze capaciteit en de invoerregels beïnvloeden immers in grote mate de mogelijke 

competitiviteit van traders die energie naar België willen exporteren. 

 

 

86. De beschikbare invoercapaciteit vanuit Frankrijk kan worden opgedeeld in drie delen. 

Een eerste deel wordt gereserveerd voor de zogenaamde historische contracten. Dit zijn 

langlopende contracten die reeds lopende waren voor 19 februari 2000, de uiterste datum 

voor België voor het omzetten van de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit in 

Belgisch recht. Op basis van zulke contracten kan Electrabel dagelijks ongeveer 580 MW 

netto reserveren voor de invoer van elektriciteit uit Franse nucleaire centrales. EDF kan op 
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basis van zulke contracten dagelijks 375 MW via België van Frankrijk naar Nederland 

doorvoeren.37 

 

Een tweede deel van de beschikbare invoercapaciteit vanuit Frankrijk wordt op dit ogenblik 

op maandbasis toegewezen met behulp van een mechanisme dat berust op voorrangslijsten 

dat door de Belgische en Franse netbeheerder samen beheerd wordt. In 2003 varieerde de 

beschikbare maandcapaciteit tussen 100 en 700 MW. De vraag naar deze capaciteit is veel 

groter dan het aanbod. 

 

Een derde deel van de beschikbare invoercapaciteit van Frankrijk naar België wordt op 

dagbasis toegewezen met eenzelfde mechanisme als dit dat op maandbasis gebruikt wordt. 

In 2003 varieerde beschikbare dagcapaciteit varieert tussen 0 en ongeveer 1600 MW38. 

Deze capaciteit varieert zeer sterk en wordt voor elk uur van de dag bepaald. 

 

Niettegenstaande de vraag naar invoercapaciteit vanuit Frankrijk zeer hoog is, en de vraag 

op maandbasis vaak 10 maal hoger is dan de beschikbare capaciteit, blijft de op dagbasis 

beschikbare capaciteit daarentegen vaak onderbenut. 

 

 

87. De beschikbare invoercapaciteit vanuit Nederland werd vastgelegd in een 

gezamenlijk akkoord afgesloten tussen de Belgische en Nederlandse netbeheerder en de 

twee Duitse netbeheerders. De beschikbare capaciteit is over het hele jaar vrij constant en 

bedraagt ongeveer 1200 MW. 

 

De na de historische contracten nog beschikbare capaciteit wordt toegewezen door middel 

van veilingen op jaar-, maand- en dagbasis. Een vast gedeelte van de beschikbare 

capaciteit, met name 328 MW wordt op jaarbasis toegewezen. Daarnaast wordt er 313 MW 

op maandbasis geveild. Dagelijks wordt het overblijvende deel, ong. 600 MW, samen met de 

onbenutte delen van de reeds toegewezen jaar- en maandcapaciteiten geveild. 

 

Tijdens 2003 was de beschikbare capaciteit meestal voldoende voor de vraag van de 

Belgische markt. 

                                                 
37 De allocatiemethode om de capaciteit aan deze historische contracten toe te wijzen, wordt momenteel 
onderzocht door de CREG.  De loutere vermelding hier van de historische contracten betekent dus nog niet de 
goedkeuring van de CREG bedoeld in artikel 183, §2, van het technisch reglement. 
38 Website RTE: www.rte-france.com. 
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3.4.2 Aandachtspunten 

 

3.4.2.1 Schaarste van capaciteit op de zuidgrens 
 

88. Zoals uit de beschrijving van paragraaf 86 blijkt, is de beschikbare capaciteit van de 

koppelverbinding op de Belgisch/Franse grens beperkt.  In de praktijk leidt dit dan ook 

regelmatig tot congestie. Niettegenstaande de vraag naar invoercapaciteit vanuit Frankrijk 

zeer hoog is, blijft de op dagbasis beschikbare capaciteit vaak onderbenut. Dit duidt erop dat 

elektriciteit die op dagbasis vanuit Frankrijk ingevoerd wordt, moeilijk in België kan 

verhandeld worden. De introductie van elektriciteitsbeurs zou alvast deze toestand gunstig 

kunnen beïnvloeden. 

 

 

89. De CREG wenst in dit verband wel op te merken dat investeringen (zoals de 

uitbreiding van de koppelverbinding) voorzien zijn in het ontwikkelingsplan voor het 

transmissienet en gerealiseerd zouden moeten zijn in de loop van 2006.  

 

Daarnaast voert de CREG op dit ogenblik een studie uit met betrekking tot de historische 

contracten.  De huidige studie gaat op dit punt dan ook niet verder in. 

 

3.4.2.2 Effect van de balancerings- en invoerregels voor import 
 

90. Daarnaast wordt de keuze om al dan niet elektriciteit naar België uit te voeren 

beïnvloed door de interactie tussen de huidige invoer- en balanceringsregels.  

 

Zoals elke andere marktspeler moeten traders de dag voor levering nomineren aan de 

transmissienetbeheerder en riskeren ze in het huidige balanceringsysteem hoge tarieven 

voor onevenwicht indien blijkt dat het eigenlijke verbruik tijdens de daaropvolgende dag 

hiervan afwijkt (zie paragrafen 80 en 81).  

 

De trader beschikt echter over erg weinig flexibiliteit om de invoer nog te wijzigen enkele 

uren voor de feitelijke afname op het net.  Een intra-day nominatie voor het gebruik van de 

koppelverbinding die de marktspelers zelf kunnen inzetten om hun nominaties intra-day te 

wijzigen, is namelijk in de huidige context erg ongebruikelijk.  Marktspelers die zelf fysische 

productiecapaciteit beheren, kunnen daarentegen hun injectie in het net in de loop van de 

dag nog aanpassen om in te spelen op de gewijzigde vraag van hun cliënteel. Deze situatie 
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speelt dan ook in het nadeel van de traders die uitsluitend moeten terugvallen op invoer van 

elektriciteit uit het buitenland. 

 

 

91. Stel bij voorbeeld dat een trader elektriciteit uit Nederland wil verkopen aan een 

eindafnemer in België. De trader stemt ermee in om 1 GWh op een gegeven dag te 

verkopen aan de klant en de klant gaat ermee akkoord om deze elektriciteit de 

daaropvolgende dag te kopen en te gebruiken. Dit resulteert in een gebalanceerd 

programma dat de twee partijen overmaken aan de betrokken transmissienetbeheerders. 

Tussen de tijd dat het contract werd gesloten en de dag van verbruik kunnen de behoeften 

van de afnemer echter verschillen. Indien de afnemer minder of meer elektriciteit verbruikt 

dan oorspronkelijk voorzien, dan verkeren de partijen in onevenwicht. Indien de 

balanceringsprijzen hoog zijn, is het mogelijk dat de transactie niet winstgevend was.  

 

 

92. Een verhoging van de invoer van elektriciteit uit het buitenland betekent daarom niet 

noodzakelijk dat meer concurrenten op de Belgische markt aanwezig zullen zijn.  Een 

onderscheid dient immers gemaakt te worden tussen importeurs die al dan niet over 

Belgische productiecapaciteit beschikken. 

 

Indien de invoerder beschikt over elektriciteitscentrales in België, zal het feit dat de 

uiteindelijke afname verschilt van de day-ahead-nominatie niet zo zwaar doorwegen op het 

al dan niet importeren van elektriciteit uit het buitenland.  De producent zal immers de 

besproken onevenwichtsrisico’s wellicht kunnen compenseren met zijn eigen portfolio van 

elektriciteitscentrales. 

 

Een marktspeler die echter niet over een dergelijke mogelijkheid beschikt, zal flexibele 

elektriciteit moeten aankopen bij één van zijn rechtstreekse concurrenten (die logischerwijze 

niet geneigd zal zijn om een scherpe prijs aan te bieden) of valt terug op de vaak dure 

balanceringskosten. 

 

 

93. De invoer van elektriciteit uit het buitenland leidt daarom niet noodzakelijk tot een 

verhoogde concurrentie, trading of liquiditeit op de markt.  Een betere afstemming van de 

invoerregels en de balanceringsregels kunnen dit probleem wellicht reeds ten dele 

verhelpen. 
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4. NODIGE REGULATIEVE MAATREGELEN 
TER ONDERSTEUNING VAN DE BEURS 
 

94. Voor een goede werking van een elektriciteitsbeurs dient ten minste te worden 

voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 

1) de kopers en verkopers die op de beurs aanwezig zijn, moeten voldoende 

sterk en talrijk zijn, zodat effectieve mededinging kan plaats vinden;  
2) de transactiekosten voor het verhandelen op de beurs zijn laag;  
3) de bepaling van de prijs op de beurs dient zo transparant mogelijk te zijn.  De 

marktdynamiek moet voor iedereen begrijpelijk zijn; 
4) de matching (d.i. het samengaan van vraag en aanbod) dient te verlopen 

tegen de laagst mogelijke kost.  Zo dienen de procedureregels voor alle 

marktspelers zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te zijn; en 

5) de rol van de elektriciteitsbeurs en de transmissienetbeheerder dienen 

duidelijk gedefinieerd te zijn.39 
 

 

95. Opdat de Belgische elektriciteitsbeurs zo goed als mogelijk zou kunnen 

beantwoorden aan de boven vermelde vijf voorwaarden, is het nemen van een aantal 

regulatieve maatregelen in de huidige context onontbeerlijk.  

 

Hoofdstuk 3 van deze studie besprak reeds uitvoerig de verschillende kenmerken van de 

Belgische elektriciteitsmarkt die een impact hebben op de Belgische elektriciteitsbeurs en 

een goede werking ervan in de weg kunnen staan.  In dit hoofdstuk worden de regulatieve 

maatregelen besproken die moeten genomen worden om de haalbaarheid van de 

elektriciteitsbeurs zo goed als mogelijk te garanderen. 

 

Dit hoofdstuk behandelt ten eerste de maatregelen die de transparantie en liquiditeit op de 

beurs stimuleren.  Daarna wordt de rol van de transmissienetbeheerder besproken, en 

gekeken in hoeverre een deelname in, of een exploitatie van, de beurs door de 

transmissienetbeheerder mogelijk is.  Tot slot worden de overige maatregelen besproken die 

                                                 
39 BOISSELEAU, F., “La Bourse de l’électricité des Pays-Bas est-elle compétitive?”, Economies et sociétés, Série 
“Economie de l’énergie”, EN, numéro 8, 1-2/2001, p.247-261. 
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minstens dienen genomen te worden voor de oprichting, toegang tot en de functionering van 

een elektriciteitsbeurs. 

 

 

4.1 Transparantie 
 
96. Zoals in hoofdstuk 3.1.2.3 van deze studie uitvoerig werd besproken, heeft de 

toegankelijkheid van relevante en tijdige marktinformatie een erg belangrijke invloed op de 

goede werking van de elektriciteitsbeurs.  Een meer gelijke informatieverspreiding onder de 

verschillende marktdeelnemers zorgt voor een meer evenwaardige level playing field, 

efficiëntere marktbeslissingen en een meer transparante en liquide elektriciteitsbeurs. 

 

 

97. Op dit ogenblik vormen de publicaties van de Beroepsfederatie van de 

Elektriciteitssector een erg belangrijke en nuttige bron van informatie over de Belgische 

productiemarkt, waar marktspelers vrij toegang toe hebben.40  Via jaarverslagen en 

tussentijdse rapporten geeft zij een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de jaarlijkse 

evolutie in de marktvraag en het marktaanbod.  Het is wenselijk dat deze publicaties naar de 

toekomst toe gegarandeerd blijven, bij voorbeeld door hiervan een wettelijke verplichting te 

maken. 

 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de betrokken netbeheerders en de onderneming 

TSO-auction op hun respectievelijke websites reeds heel wat informatie over de 

beschikbare, toegekende en genomineerde jaar, maand en dagcapaciteiten op de 

verschillende koppelverbindingen bekend maken.  Tevens wordt op deze websites een 

historisch overzicht van deze informatie gegeven. De beschikbare capaciteiten houden in de 

mate van het mogelijke rekening met de geplande en onvoorziene onbeschikbaarheden van 

de koppelverbindingen. 

 

 

98. De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen beogen de informatie die nu reeds wordt 

verstrekt, verder aan te vullen en te vervolledigen.  Voor de deelnemers aan de beurs is het 

immers belangrijk om ook inzicht te hebben in meer recente informatie over de 

determinanten van de vorming van de prijs, namelijk vraag en aanbod. 

 

                                                 
40 Publicaties zijn vrij te downloaden op de website van de Beroepsfederatie (http://www.bfe-fpe.be). 
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Het risico bestaat echter dat sommige marktspelers, die misschien niet gebaat zijn met de 

publicatie van meer actuele marktinformatie, deze gegevens niet spontaan zullen 

overmaken.  Een wettelijk kader voor het vrijgeven van de nodige informatie is dan ook 

vereist. 

 

 

99. De informatie die in dit kader nog dient te worden vrijgegeven, heeft zowel betrekking 

op de marktvraag (data over elektriciteitsconsumptie) als op het marktaanbod (data over 

elektriciteitsproductie).  De hieronder besproken maatregelen zijn minstens nodig om een 

goede werking van de elektriciteitsbeurs te garanderen.   

 

4.1.1 Publicatie van algemene marktinformatie  
 

100. Ten eerste dient op regelmatige basis informatie verstrekt te worden over de totale 

marktvraag41 en het totale aanbod in België, alsook de totale marktvraag en het totale 

aanbod op de beurs na clearing.  Dergelijke informatie dient voldoende richtinggevend te zijn 

en dient daardoor op regelmatige basis gepubliceerd te worden.  De informatie zou ex post 

in geaggregeerde vorm dienen te worden vrijgegeven door respectievelijk de 

transmissienetbeheerder en de elektriciteitsbeurs.  

 

Pas als na evaluatie blijkt dat de beurs niet werkt, zou daarnaast overwogen kunnen worden 

om ex ante informatie te verstrekken over de totale vraag die verzekerd wordt door 

bestaande forward en lange-termijncontracten.  Dergelijke informatie zou in geaggregeerde 

vorm dienen te worden vrijgegeven, om de vertrouwelijkheid van de contractuele informatie 

en de commerciële positie van de individuele marktspelers niet te schaden.  De informatie 

zou kunnen worden verstrekt aan de transmissienetbeheerder, die, met behoud van de 

garanties van vertrouwelijkheid ten aanzien van zijn aandeelhouders, de informatie dan in 

niet-vertrouwelijke versie bekendmaakt. 

 

 

101. Het vrijgeven van deze marktinformatie laat alle deelnemers aan de beurs toe om de 

toekomstige vraag en het toekomstige aanbod op de beurs beter in te schatten, waardoor 

meer efficiënte marktbeslissingen genomen kunnen worden.  Deze maatregelen zouden het 

vertrouwen in de markt en de werking van de beurs vergroten, aangezien alle marktspelers 

dan een beter inzicht kunnen verkrijgen in de dynamiek van de Belgische elektriciteitsmarkt.  

                                                 
41 Elia geeft op zijn websit ‘www.elia.be’ dit ogenblik reeds in real time de totale marktvraag van de regelzone 
alsook de historiek van de deze gegevens over verschillende jaren. 
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Het aggregeren van de marktcijfers beoogt dan weer het risico op collusie te voorkomen, 

zodat van de verhoogde markttransparantie door de marktspelers geen misbruik wordt 

gemaakt. 

 

4.1.2 Publicatie van informatie met betrekking tot de producent 
 

102. De informatie die elke Belgische elektriciteitsproducent zou moeten vrijgeven, heeft 

betrekking zowel op algemene technische informatie over elektriciteitscentrales als op 

aspecten die verband houden met de beschikbaarheid van de installatie (onderhoud, 

buitenwerkingstellingen). 

 

 

103. Wat betreft de algemene informatie over elektriciteitscentrales, zou een overzicht 

moeten worden gegeven van de technische kenmerken van elke Belgische productiefaciliteit 

met een bepaalde minimum productiecapaciteit.  Kennis over de variëteit van het aanbod 

stelt een marktspeler immers in staat om het belang van bepaalde marktfactoren in te 

schatten (bij voorbeeld de evolutie van de primaire energiebronnen) en om meer accuraat de 

hoogte van de biedingen te voorspellen. 

 

Het overzicht zou zowel betrekking moeten hebben op centrales die reeds in dienst 

genomen zijn, als deze die nog in aanbouw zijn.  De publicatie zou op regelmatige basis (bij 

voorbeeld per kwartaal) moeten plaats vinden en betrekking hebben op de eerstvolgende 12 

maanden.   

 

Per productiefaciliteit zou de volgende informatie dienen te worden verstrekt: het maximum 

vermogen (MW), de eigenaar en exploitant van de productiefaciliteit, het jaar van 

indienststelling, het verwachte jaar van buitenwerkingstelling, de productielocatie, het 

brandstoftype, de gemiddelde outage rate en gemiddelde jaarlijkse productie.  

 

Deze informatie is nu reeds verkrijgbaar bij een aantal ondernemingen (de beroepsfederatie, 

de producenten zelf, elektriciteitsconsultants) – wat verdient toegejuicht te worden – maar de 

toegankelijke gegevens missen meestal een coherent en volledig overzicht van alle 

productiefaciliteiten.  Een wettelijke bepaling zou echter moeten garanderen dat de accurate 

informatie regelmatig herzien wordt. 
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104. Verder dient informatie verstrekt te worden die betrekking heeft op de 

beschikbaarheid van de elektriciteitscentrales.  Het plotse uitvallen of definitieve stilleggen 

van bepaalde faciliteiten heeft immers een rechtstreekse weerslag op het aanbod op de 

beurs.42 

 

Ten eerste dient informatie verstrekt te worden over het plotse uitvallen van bepaalde 

installaties.  Deze informatie dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk na verloop van een 

bepaalde periode (bij voorbeeld 1 uur) te worden overgemaakt. Hierbij dient ook de 

vermoedelijke duur te worden vermeld tijdens dewelke de installatie onbeschikbaar is. 

 

Ten tweede dient informatie te worden medegedeeld met betrekking tot vooraf geplande 

onderhoudswerken aan de productie-eenheid.  Hierbij dient ook de geplande duur te worden 

vermeld tijdens welke de installatie onbeschikbaar is. 

 

Ten derde dient het tijdstip van het definitieve stilleggen van de installatie te worden 

overgemaakt (zie ook paragraaf 121). 

 

De te publiceren informatie betreft tot slot een geaggregeerd overzicht van het totale 

beschikbare vermogen voor de eerstvolgende maanden. 

 

 

105. De transmissienetbeheerder en/of de regulator zou in staat moeten zijn om na te 

gaan in hoeverre de door de partijen ingediende informatie waarheidsgetrouw is.  De CREG 

stelt daarom voor dat de mogelijkheid moet bestaan om, in geval van twijfel, eventuele on-

site onderzoeken uit te voeren. 

 

 

106. Daarnaast zou de maatregel moeten voorzien in gepaste sancties, opdat de 

elektriciteitsproducent de verplichting tot tijdige mededeling van de informatie ook zou 

nakomen.  Twee mogelijkheden kunnen hierbij overwogen worden. 

 

Momenteel voorziet artikel 31 van de elektriciteitswet dat de CREG de producent in gebreke 

kan stellen en hem kan uitnodigen om een einde te stellen aan de onwettige situatie, dit is in 

casu het terug opstarten van de installatie die hij ten onrechte heeft stilgelegd.  Indien de 

                                                 
42 De noodzaak van de publicatie van dit type van informatie werd bevestigd door de elektriciteitsbeurzen 
Powernext, EEX en NordPool in hun ‘Position Paper related to the CESR Meeting on 3rd March 2003 on Market 
Abuse’. 
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producent weigert hieraan positief gevolg te geven, kan de CREG ten slotte administratieve 

geldboeten opleggen.  Voorwaarde opdat de CREG artikel 31 van de elektriciteitswet kan 

toepassen, is wel dat er een duidelijke wettelijke verplichting rust op de 

elektriciteitsproducent om tijdig de vereiste informatie mee te delen. 

 

De procedure van artikel 31 van de elektriciteitswet laat evenwel niet toe om bepaalde 

praktijken tegen te gaan.  De producent kan de procedure die gekenmerkt wordt door het 

verlopen van (lange) tijd tussen het plegen van de inbreuk en het opleggen van de 

administratieve geldboete, misbruiken om via onaangekondigde sluitingen zijn concurrenten 

ernstig commercieel nadeel te berokkenen.  Een onaangekondigde sluiting heeft immers een 

ogenblikkelijk effect, terwijl de sanctie meerdere weken noodzakelijkerwijze op zich zal laten 

wachten.  Daarbij komt dat de producent de productie-installatie weer kan opstarten net 

voordat de CREG administratieve geldboeten kan opleggen.  Daarbij komt dat artikel 31 van 

de elektriciteitswet onduidelijk is of de CREG administratieve geldboeten kan opleggen vanaf 

de dag van inbreuk, dan wel vanaf de dag van haar beslissing tot het opleggen van 

administratieve geldboeten. 

 

Daarom dient overwogen te worden om de CREG snellere actiemiddelen te verstrekken.  

Twee mogelijkheden kunnen hierbij overwogen worden. 

 

Ten eerste zou een injunctierecht kunnen worden toegewezen aan de CREG, waardoor de 

producent gedwongen kan worden om de installatie terug op te starten wanneer hij deze 

zonder enige geldige reden heeft stilgelegd. 

 

Ten tweede zou de CREG administratieve geldboeten moeten kunnen opleggen vanaf de 

dag waarop de inbreuk gepleegd werd en niet enkel vanaf de dag waarop zij beslist heeft 

deze administratieve geldboeten op te leggen.  Aansluitend hierbij is het wenselijk dat een 

spoedprocedure wordt georganiseerd, waardoor het effect van een onterechte sluiting op de 

markt beperkt kan blijven.  Zonder een dergelijke regeling blijft een “hit-and-run”-strategie 

door de producent immers mogelijk. 

 

4.1.3 Proportionaliteit van de te nemen maatregelen 
 

107. De publicatie van de gegevens over de markt of over de producent vergroot de 

transparantie op de elektriciteitsmarkt.  Een betere kennis van de elektriciteitsmarkt kan het 

vertrouwen van de marktspelers in de werking van de beurs versterken. 
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De kans dat de publicatie van de gegevens door de marktspelers misbruikt wordt en 

aanleiding geeft tot collusie, is eerder gering.  De informatie die wordt vrij gegeven, wordt 

gepresenteerd in geaggregeerde vorm of betreft relatief gedateerde marktcijfers. 

 

 

108. Daarnaast houdt de vrij te geven informatie geen bijkomende last in voor de 

elektriciteitsproducenten.  De meeste informatie dient immers nu reeds aan de netbeheerder 

verstrekt te worden op basis van het technisch reglement. 

 

Hoofdstuk XIV van Titel IV van het technisch reglement handelt over de coördinatie van de 

inschakeling van de productie-eenheden. In dit hoofdstuk wordt onder meer bepaald dat 

volgende informatie over de productie-eenheden aan de netbeheerder moet worden 

meegedeeld: 

 

• de kalender voor de indienstname en sluiting van productie-eenheden (artikelen 269 

tot 275 van het technisch reglement); 

• de kennisgeving van het revisieplan voor de productie-eenheden (artikelen 276 tot 

281 van het technisch reglement); 

• het programma voor het ter beschikking stellen van productie-eenheden (artikelen 

282 tot 286 van het technisch reglement); 

• het productieplan van de productie-eenheden (artikelen 287 tot 291 van het technisch 

reglement); 

• het dagelijks toegangsprogramma en het dagelijks coördinatieprogramma van de 

productie-eenheden (artikelen 287 tot 291 van het technisch reglement). 

 

Wat het onvoorzien uitvallen van productie-eenheden betreft, dient de toegangs-

verantwoordelijke belast met de injectie, overeenkomstig artikel 308 van het technisch 

reglement, binnen de drie minuten na het uitvallen van de productie-eenheid de 

netbeheerder op de hoogte te brengen van het niet-geprogrammeerd, individueel, volledig of 

gedeeltelijk uitvallen van deze productie-eenheid waarbij hij de reden en zijn beste 

vooruitzichten over de duur van de uitval meedeelt. 

 

Het merendeel van de informatie die de producent zou moeten indienen op basis van de 

boven beschreven maatregel, heeft hij dus reeds voorhanden of kan hij op relatief 

gemakkelijke wijze verkrijgen. 
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109. Op het eerste gezicht zou de publicatie van de hier bedoelde informatie strijden met 

het vertrouwelijk karakter ervan.  Een aantal van deze data betreffen immers commercieel 

gevoelige informatie en hun publicatie zou commercieel nadeel kunnen berokkenen aan de 

individuele marktspelers over wie deze informatie handelt. 

 

Hier dient echter te worden opgemerkt dat de publicatie van commercieel gevoelige 

informatie geen innovatie is in het Belgische rechtsbestel.  Zo behandelt artikel 6, § 1, van de 

wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur vertrouwelijke 

ondernemings- en fabricagegegevens als een relatieve uitzondering op het algemene 

principe van de openbaarheid van bestuur.  Dit betekent dat de overheid een 

belangenafweging dient te maken tussen enerzijds het belang van de openbaarheid en 

anderzijds de bescherming van het vertrouwelijk karakter van ondernemings- en 

fabricagegegevens.  Als zij van oordeel is dat het belang van de openbaarheid doorweegt, 

zal hij de betrokken ondernemings- en fabricagegegevens openbaar maken.  Het volstaat 

dus niet het vertrouwelijk karakter te bewijzen om de openbaarheid ervan te voorkomen. 

 

Naar analogie hiermee zal het aan de bevoegde regelgever toekomen het belang af te 

wegen tussen enerzijds het bevorderen van de mededinging in het algemeen belang via de 

oprichting van een effectief werkende elektriciteitsbeurs en anderzijds het beschermen van 

het vertrouwelijk karakter van bepaalde ondernemings- en fabricagegegevens.  Het 

argument dat in andere landen dergelijke data niet gepubliceerd worden, mag hierin niet 

spelen want dit vormt geen bewijs van (het belang van) het vertrouwelijk karakter van deze 

data ; het bewijst alleen dat het minder gebruikelijk is, maar niet dat het vertrouwelijke 

karakter hier primeert op het algemene belang.  Daarentegen staat dat het bevorderen van 

de concurrentie, zeker via maatregelen die scheeftrekkingen tengevolge van niet-

concurrentiële marktsituaties beogen weg te werken, algemeen aanvaard is in het algemeen 

belang te zijn.  Tot slot dient ook te worden herhaald dat de oprichting van een 

elektriciteitsbeurs een pro-competitieve maatregel op papier zal blijven indien zij gebeurt 

zonder de begeleidende maatregelen inzake transparantie. 

 

Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat, in de mate dat de 

transmissienetbeheerder, dan wel de regulator enige rol krijgen in de verspreiding van 

vertrouwelijke informatie, de elektriciteitswet en haar uitvoeringsbesluiten waar ze een 

verplichting tot absolute geheimhouding van vertrouwelijke informatie aan deze opleggen, 

dienen te worden aangepast. 
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4.2 Liquiditeit 
 
110. De cruciale voorwaarde voor de goede werking van een beurs is dat een voldoende 

minimum hoeveelheid elektriciteit effectief wordt aangeboden door producenten en traders.  

Algemeen wordt aangenomen dat deze minimum hoeveelheid zich situeert rond 5% van de 

totale Belgische vraag.  Dit zou overeenkomen met een volume van 500 MW. Het 

garanderen van een dergelijke minimum hoeveelheid aanbod vormt één van de grootste 

uitdagingen voor de Belgische elektriciteitsbeurs.   

 

De in deze studie voorgestelde maatregelen hebben zowel betrekking op het aanbod van 

elektriciteit uit het buitenland, als op maatregelen die betrekking hebben op het Belgische 

productiepark.  De voorgestelde maatregelen zijn bedoeld als een noodzakelijke aanzet voor 

het stimuleren van de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs. 

 

4.2.1 Aanbod van elektriciteit uit het buitenland 
 

111. Zoals hoofdstuk 3 van deze studie aantoonde, kan het aanbod uit het buitenland een 

belangrijke rol hebben voor de concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt.  Hoofdstuk 

4.3 van deze studie stelt in dit verband voor om importeurs die de capaciteit op de 

koppelverbinding gebruiken, te verplichten om de ingevoerde elektriciteit op de beurs te 

verhandelen.  Deze maatregel beoogt het volume en de liquiditeit op de beurs te vergroten. 

 

 

112. Daarnaast vermeldde paragraaf 32 van deze studie de mogelijkheid van 

marktkoppeling met één of meerdere buitenlandse beurzen.  Een koppeling met APX en/of 

Powernext geeft de Belgische elektriciteitsbeurs de mogelijkheid om rechtstreeks toegang te 

hebben tot een deel van het volume van de buitenlandse markt, en kan de problemen met 

betrekking tot de hoge concentratiegraad van de Belgische productiemarkt doen 

verminderen. Omgekeerd hebben echter ook de buitenlandse beurzen rechtstreeks toegang 

tot het Belgische marktvolume zodat dit ook een nadelige invloed kan hebben op de 

prijszetting in België als er productieschaarste heerst in de naburige zones. 

 

Het dient echter opgemerkt te worden dat een marktkoppeling met een buitenlandse beurs 

op zich niet een voldoende garantie biedt dat het minimumvolume voor de Belgische 

elektriciteitsbeurs ook effectief wordt gehaald.  Het volume op zowel APX als Powernext is 

relatief beperkt. Blijft de vraag of dit voldoende is om een belangrijke bijdrage te leveren voor 
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een goede werking van de Belgische elektriciteitsbeurs.  Bijkomende maatregelen die 

garanderen dat de Belgische beurs ook geïsoleerd kan werken, zijn daarom dan nodig. 

 

 

113. Tot slot dient het belang vermeld te worden van investeringen door de 

transmissienetbeheerder in de koppelverbindingen.  Zo voorziet het ontwikkelingsplan van 

het transmissienet binnen de komende jaren een verhoging van de importcapaciteit aan de 

Frans/Belgische grens.  Hierbij dient echter tegelijkertijd te worden opgemerkt dat een 

dergelijke verhoging niet noodzakelijk alleen ten goede zal komen aan de Belgische markt 

(zie paragraaf 31). 

 

4.2.2 Aanbod van elektriciteit binnen België 
 

114. De maatregelen die kunnen genomen worden om de liquiditeit op de Belgische 

elektriciteitsmarkt te stimuleren, hebben zowel betrekking op de organisatie van VPPs, de 

wijze van organisatie van de balancering, de mogelijkheid voor derden om centrales te 

kunnen kopen die anders permanent buitendienst genomen zouden worden en de 

uiteindelijke keuze inzake het marktdesign van de elektriciteitsbeurs.  Behalve het voorstel 

om de verkoop van virtuele productiecapaciteit uit te breiden, houden de voorstellen geen 

rechtstreekse maatregelen in om het aanbod op de elektriciteitsbeurs te doen stijgen. 

 

 

115. De huidige studie vermeldde drie verschillende maatregelen die kunnen genomen 

worden met betrekking tot de verkoop van virtuele productiecapaciteit (VPPs), om de 

liquiditeit op de beurs te vergroten. 

 

Ten eerste zou een uitbreiding van de VPPs overwogen kunnen worden.  De vraag stelt zich 

dan in hoeverre de verplichting die dan zou rusten op bij voorbeeld Electrabel om virtuele 

productiecapaciteit te veilen, kan gekwalificeerd worden als onteigening.  Voor een 

bespreking van deze problematiek, verwijst de CREG hierbij naar hoofdstuk 3 van haar 

studie over de organisatie van de veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit43. 

 

Ten tweede dienen maatregelen genomen te worden die de coördinatie verzekeren van de 

gate closure op de elektriciteitsbeurs met de VPP nominaties.  Zoals paragrafen 73 tot 75 

bespraken, bestaat het risico immers dat het huidige systeem van nominatie van VPP-

                                                 
43 Studie (F)030918-CDC-214 over de organisatie van de veiling van virtuele productiecapaciteit van elektriciteit, 
CREG, 18 september 2003. 
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capaciteit ertoe zal leiden dat deze capaciteit niet of slechts in geringe mate op de beurs zal 

worden aangeboden. 

 

Ten derde zou een herziening kunnen worden overwogen van de 40%-regel.  Volgens de 

huidige 40%-regel, mag elke deelnemer maximum 40% van de totaliteit van de ter veiling 

aangeboden VPP-capaciteit kopen.  De studie stelt voor om de regel te verfijnen en toe te 

passen op zowel aangeboden basis- en piekvermogen (zie paragrafen 76 tot 78). 

 

 

116. Daarnaast besprak de studie in hoofdstuk 3.3 de mogelijk negatieve impact die de 

huidige balanceringsregels kunnen hebben op de werking van een Belgische 

elektriciteitsbeurs.  Een studie van de CREG is in dit verband lopende, waarin onder meer 

onderzocht wordt in hoeverre verbeteringen kunnen worden aangebracht aan het huidige 

balanceringmechanisme. 

 

 

117. Verder kan de liquiditeit op de elektriciteitsbeurs beïnvloed worden door de manier 

waarop de beurs is georganiseerd.   

 

Enerzijds moet de beurs zodanig zijn ingericht dat een zo ruim mogelijk aanbod verzekerd is.  

Hoofdstuk 3.2.2.3 belicht in dit verband het belang van de timing van de gate closure van de 

elektriciteitsbeurs.   Een goede coördinatie met de toewijzing van de capaciteit op de 

koppelverbindingen en de VPP-regels zou het aanbod op de beurs kunnen vergroten.  De 

CREG stelt daarom voor om de deadline voor nominatie van VPP-capaciteit te verplaatsen 

tot een half uur na de verwerking van bieding en aanbod, en om de dagcapaciteit op de 

koppelverbindingen toe te wijzen minstens een half uur vóór de gate closure van de 

elektriciteitsbeurs. 

 

Anderzijds speelt de toegankelijkheid van de werkingsregels van de beurs een belangrijke 

rol.  Zeker in de opstartfase dient de werking van de beurs zo helder en begrijpelijk mogelijk 

te zijn voor de marktspelers.  Het gebruik van technisch complexe producten kan ten koste 

gaan van de liquiditeit en markttransparantie.  Een concreet voorbeeld wordt hieronder 

gegeven met betrekking tot de mogelijkheid van het aanbieden van zogenaamde 

“blokbiedingen”. 
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118. Op verschillende beurzen (waaronder Powernext en APX) worden zogenaamde 

“blokbiedingen” aangeboden.  Blokbiedingen worden gebruikt om te garanderen dat de 

opstartkosten van centrales en de marginale kosten worden gerecupereerd.  Het 

“blokbiedingen” systeem houdt in dat een verkoper een bepaalde hoeveelheid energie 

aanbiedt voor een bepaalde periode van meerdere uren, op voorwaarde dat de gemiddelde 

prijs per uur nooit onder een bepaalde prijs daalt.  Indien de gemiddelde prijs per uur toch 

onder de vooropgezette prijs daalt, wordt het volledige aanbod van de markt gehaald, 

aangezien dan de opstartkosten en de marginale kosten niet volledig gerecupereerd kunnen 

worden.44  

 

 

119. Ofschoon het systeem van “blokbiedingen” een goed en economisch verantwoord 

systeem is en in een meer uitgebouwde elektriciteitsbeurs een belangrijke rol vervult, dient 

de rol van “blokbiedingen” op de Belgische elektriciteitsbeurs in de oprichtingsfase van 

naderbij bestudeerd te worden. 

 

Blokbiedingen kunnen immers de liquiditeit en de transparantie op de beurs ook doen 

afnemen.  Blokbiedingen stellen marktspelers in staat om te bieden op blokken die niet 

allemaal vergelijkbaar zijn. Wanneer er een blok wordt aangeboden tussen 12u00 en 18u00, 

en een ander blok wordt aangeboden tussen 10u00 en 14u00, dan is de prijsinformatie die 

dit oplevert niet van dezelfde kwaliteit als wanneer twee identieke blokken zouden worden 

aangeboden of wanneer er verschillende prijzen per uur zouden zijn. Vooral in een nog jonge 

markt met lage handelsvolumes, riskeren blokbiedingen de transparantie van de prijzen te 

bemoeilijken, waardoor het vertrouwen in de beurs kan afnemen.  

 

De problematiek inzake de recuperatie van opstartkosten stelt zich wellicht ook eerder in een 

latere fase.  Tijdens de oprichtingsfase van de elektriciteitsbeurs, lijkt het onwaarschijnlijk dat 

producenten elektriciteit zouden aanbieden van een centrale die anders niet zou worden 

gebruikt. Men zal er waarschijnlijk aanvankelijk de voorkeur aan geven om deze elektriciteit 

te betrekken bij een of meer centrales die al draaien, zij het op lagere capaciteit. Ook voor de 

elektriciteit geleverd door de houders van de VPP-capaciteit zijn opstartkosten niet relevant 

omdat in de VPP-contracten geen sprake is van dergelijke kosten. Ook voor ingevoerde 

                                                 
44 Een voorbeeld: stel dat de producent een opstartkost heeft van €2000 en een marginale kost van 26 €/MWh. 
Indien hij gedurende zes uur 25 MWh/h produceert, bedraagt de marginale kost €3900 (25 MWh/h x 26 €/MWh x 
6 uur). De totale kost bedraagt dan €5900 (€2000 opstartkosten plus €3900 marginale kosten). De producent 
moet bijgevolg een gemiddelde prijs halen van ongeveer 40 €/MWh (of de kosten ten belope van €5900 gedeeld 
door de 150 MWh gegenereerde elektriciteit).  
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elektriciteit die op de beurs zou worden aangeboden, zijn de opstartkosten waarschijnlijk niet 

relevant.  

 

Het spreekt echter voor zich dat in een latere fase, wanneer de beurs zich verder ontwikkelt, 

de regels kunnen worden aangepast om toch blokbiedingen toe te laten.  Blokbiedingen 

beantwoorden immers effectief aan een technische behoefte. Zo zou men kunnen 

overwegen om blokbiedingen alleen toe te laten indien bij voorbeeld het verhandelde volume 

op de elektriciteitsbeurs 5% van de totale Belgische vraag overstijgt.   

 

De negatieve impact die blokbiedingen op de liquiditeit in een meer ontwikkelde beurs 

zouden hebben, dient verder gecompenseerd te worden door de blokken te standaardiseren. 

 

 

120. Maatregelen zoals het al dan niet kiezen voor blokbiedingen in de oprichtingsfase van 

de beurs, dienen natuurlijk niet te worden opgenomen in wetgeving maar dienen bepaald te 

worden in de werkingsregels van de elektriciteitsbeurs, waardoor zij gemakkelijk herzien 

kunnen worden.  Gelet op de impact die de werkingsregels hebben op de marktwerking, is 

het echter wel vereist dat de CREG hierover controlebevoegdheid kan uitoefenen (zie in dit 

verband hoofdstuk 4.5). 

 

 

121. Tot slot zou een regeling moeten worden uitgewerkt die producenten verplicht om 

hun Belgische elektriciteitscentrales te koop aan te bieden op de markt, indien zij van plan 

zijn om deze eenheden permanent te sluiten.  Een dergelijke maatregel zou hierdoor een 

bijkomende mogelijkheid creëren voor derden om toe te treden tot de Belgische 

elektriciteitsmarkt. 

 

Het op te richten systeem zou moeten voorzien in een aantal voorzorgsmaatregelen, die 

ervoor dienen te zorgen dat het verplichte aanbod niet wordt uitgehold, bij voorbeeld door het 

stellen van een excessief hoge vraagprijs.  In dit kader kan bij voorbeeld gedacht worden 

aan het werken met experts of trustees, die worden aangeduid met instemming van de 

regulator en ook aan de regulator verslag uitbrengen. 
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4.3 Vermindering van transactiekosten 

 

122. Om de werking van de beurs te verzekeren en de transactiekosten op de beurs te 

verminderen zouden invoerders die gebruik maken van de day-ahead-capaciteit op de 

koppelverbinding, naar Nederlands model kunnen verplicht worden om hun elektriciteit op de 

beurs te verkopen.  Naast lagere transactiekosten kan deze maatregel ervoor zorgen dat het 

volume en de liquiditeit op de beurs zal toenemen.  

 

Door hogere volumes op de beurs zouden de trading fees per MWh verkochte of gekochte 

energie kunnen dalen. De kosten voor een elektriciteitsbeurs zijn grotendeels vaste kosten.  

In de veronderstelling dat de inkomsten van de beurs in de buurt van de kosten zullen liggen, 

zal de prijs voor trading wellicht ongeveer overeenstemmen met de vaste kosten gedeeld 

door het aantal tradingtransacties. Indien het verhandelde volume op de beurs stijgt dankzij 

de ingebrachte importtransacties, zou de fee voor iedere verhandelde MWh moeten dalen.  

 

 

123. Ofschoon deze maatregel de transactiekosten op de beurs vermindert, dient te 

worden opgemerkt dat de verplichte beurstransactie niet noodzakelijk ook invloed heeft op 

de prijsvorming op de beurs.  Wanneer importeurs gedwongen worden om op de beurs te 

verkopen, zou hen dat ertoe kunnen aanzetten om bij voorbeeld zogenaamde Contracts for 

Differences (CfD’s) af te sluiten met hun afnemers.  Een dergelijke praktijk zou ertoe leiden 

dat het extra aanbod op de beurs slechts een gering effect heeft op de prijsvorming. 

 

Het gebruik van CfD-contracten is echter maar één van de keuzes die importeurs kunnen 

maken.  Indien importeurs verplicht zouden worden om energie op de beurs aan te bieden, 

zouden zij immers eveneens kunnen beslissen om ook een deel van hun energie op de 

beurs te verkopen tegen handelsprijs.  

 

Zelfs indien importeurs slechts een beperkt deel van hun energie commercieel zouden 

verhandelen, zou de invoer een nuttige bron van “echte” handel kunnen zijn die duidelijke 

prijssignalen geeft. De voorgestelde maatregel zal wellicht in belang afnemen naarmate de 

elektriciteitsbeurs groeit, maar, zeker in een beginfase, zal het vermoedelijk een belangrijke 

rol spelen in het welslagen van de beurs.  
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124. De beurs als anoniem nominatieplatform laten optreden om de VPPs uit te voeren, 

wat op dit ogenblik aan Endex toevertrouwd is, is eveneens een maatregel die de rentabiliteit 

van de Belgische beurs kan vergroten en dus de specifieke transactiekosten kan doen 

verminderen.  De beurs neemt dan onder meer de taak van de nominaton agent op zich en 

wordt hiervoor dan ook vergoed door de verkoper van de VPPs. In Frankrijk vervult 

Powernext ook deze taak bij het nomineren van de Franse VPPs.  Alhoewel deze maatregel 

geen rechtstreekse invloed heeft op de liquiditeit van de elektriciteitsbeurs is de CREG 

voorstander van deze mogelijkheid. 

 

 

4.4 Rol van de transmissienetbeheerder 

 

4.4.1. Inleiding 
 

125. Elke natuurlijke of rechtspersoon kan in principe een elektriciteitsbeurs oprichten, 

tenzij een wet die vrijheid van handel en nijverheid beperkt.  

 

De Belgische wetgeving voorziet een aantal mogelijkheden om voorwaarden op te leggen 

inzake de oprichting van een elektriciteitsbeurs.  Zo kan de Koning bijvoorbeeld op basis van 

artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet de voorwaarden vastleggen waaraan de 

kandidaat-oprichter van een elektriciteitsbeurs moet voldoen. Ook de financiële wetgeving 

kan desgevallend afhankelijk van de activiteiten van de elektriciteitsbeurs voorwaarden 

bevatten voor het uitoefenen van deze activiteiten, doch de studie daarvan valt buiten het 

bevoegdheidsdomein van de CREG.   

 

De elektriciteitswet bevat bovendien een aantal belangrijke beperkingen voor de 

transmissienetbeheerder wat betreft enerzijds het deelnemen in bepaalde activiteiten en 

anderzijds het uitoefenen van niet met transmissie verband houdende activiteiten.  

 

 

126. De vraag rijst of de huidige wetgeving de transmissienetbeheerder toelaat een 

elektriciteitsbeurs te organiseren of een deelneming te bezitten in een Belgische 

elektriciteitsbeurs. De CREG gaat hierna wat dieper in op beide aspecten. 
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4.4.2. Deelneming van de transmissienetbeheerder in een elektriciteitsbeurs 
 

127. Overeenkomstig artikel 8, §2, van de elektriciteitswet mag de netbeheerder een 

handelsactiviteit uitoefenen die beoogt een deelneming te bezitten in bestaande of 

toekomstige, publieke of private instellingen, vennootschappen of verenigingen.  

 

De ontwikkeling van deze handelsactiviteit is echter onderworpen aan de volgende 

voorwaarden: 

1. de handelsactiviteit dient te passen in het maatschappelijk doel van de 

transmissienetbeheerder; 

2. de handelsactiviteit moet gebeuren met inachtname van de elektriciteitswet; 

3. indien de handelsactiviteit buiten het beheer van elektriciteitsnetten wordt 

ontwikkeld, kan dit enkel op het Belgische grondgebied; 

4. indien de handelsactiviteit binnen het beheer van elektriciteitsnetten maar buiten 

het Belgische grondgebied wordt ontwikkeld, mag zij geen negatieve invloed 

hebben op de taken die de elektriciteitswet aan de transmissienetbeheerder 

toevertrouwt. 

 

De activiteiten dienen daarenboven te worden ondergebracht in een afzonderlijke 

boekhouding overeenkomstig artikel 22 van de elektriciteitswet. 

 

 

128. Voor de toepassing van artikel 8, §2, van de elektriciteitswet stelt zich onder meer de 

vraag in hoeverre dergelijke deelneming strookt met het maatschappelijk doel van de 

transmissienetbeheerder.45 

 

Een elektriciteitsbeurs kan in ieder geval worden beschouwd als een marktspeler.46  De 

hoofdactiviteit van een elektriciteitsbeurs bestaat erin een marktplaats te organiseren waar 

marktspelers (producenten, traders, leveranciers, eindafnemers, …), volledig anoniem, 

transacties kunnen afsluiten.  De rol van de elektriciteitsbeurs bestaat erin het evenwicht 

tussen de vraag en het aanbod te bepalen en eventueel de anonieme uitwisseling van de 

energie te organiseren.  

 

                                                 
45 De studie gaat uit van de gebruikelijke hypothese dat de elektriciteitsbeurs op geen enkel ogenblik zelf 
elektriciteit koopt of verkoopt.  Mochten dergelijke transacties toch door de beurs worden uitgevoerd, stelt zich 
een probleem met artikel 9, §1, in fine, van de elektriciteitswet. 
46 Eindverslag van ETSO, “Co-operation with Power Exchanges”, 21 november 2002, p.10. 
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Het hoeft echter geen betoog dat de transmissienetbeheerder, naast zijn activiteiten in 

verband met het beheer van het transmissienet, niet zonder meer eender welke rol van 

marktspeler kan vervullen. Het beheer van het transmissienet werd verbonden aan 

verregaande eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit is logisch, aangezien een 

niet-discriminatoire toegang tot het net de essentie is voor het verwezenlijken van een 

eerlijke mededinging. Vanuit dit oogpunt bevat de elektriciteitswet een verregaand verbod 

voor de transmissienetbeheerder om zich in te laten met niet met transmissie verband 

houdende activiteiten. 

 

Deze problematiek staat in nauw verband met de vraag in hoeverre de 

transmissienetbeheerder zelf een elektriciteitsbeurs kan exploiteren op grond van de 

elektriciteitswet.  Deze vraag wordt in het hierop volgende hoofdstuk behandeld. 

 

4.4.3. De transmissienetbeheerder als beheerder van de elektriciteitsbeurs 
 

129. Dit hoofdstuk onderzoekt in hoeverre het beheren van een elektriciteitsbeurs door de 

transmissienetbeheerder een schending uitmaakt van artikel 9, § 1, tweede zin, van de 

elektriciteitswet.   

 

Overeenkomstig artikel 9, §1, tweede zin, van de elektriciteitswet mag de 

transmissienetbeheerder geen andere activiteiten ondernemen inzake productie of verkoop 

van elektriciteit dan de verkopen genoodzaakt door zijn coördinatieactiviteit als 

netbeheerder.  Daarnaast mag hij geen andere diensten verstrekken op de elektriciteitsmarkt 

die niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 8 van 

de elektriciteitswet, tenzij diensten voor exploitatie, onderhoud, verbetering, vernieuwing en 

uitbreiding en/of beheer van netten voor lokaal transport en/of distributienetten op een 

spannningsniveau van 30 kV tot 70 kV. 

 

 

130. Men kan zich afvragen of het organiseren van een elektriciteitsbeurs een dienst is die 

rechtstreeks verband houdt met de taken van de netbeheerder bedoeld in artikel 8 van de 

elektriciteitswet. Overeenkomstig artikel 8, §1, van de elektriciteitswet staat de 

transmissienetbeheerder in het algemeen in voor de exploitatie, het onderhoud en de 

ontwikkeling van het transmissienet, met inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere 

elektriciteitsnetten, teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen. In dit opzicht 

definieert artikel 8, §1, van de elektriciteitswet een aantal welomschreven taken. 
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131. Voor het beantwoorden van de vraag dient gekeken te worden naar de noodzaak om 

de beursactiviteit te integreren in het beheer van het transmissienet.  Een onderscheid kan 

hierbij gemaakt worden tussen een beurs die al dan niet is gekoppeld aan een of meerdere 

buitenlandse elektriciteitsbeurzen. 

 

Indien het gaat om een beursactiviteit waarbij de beursresultaten na clearing enkel 

aanleiding geven tot energie-uitwisselingen die kaderen in de toegelaten nominaties van de 

marktspelers, kan het transmissienet in principe onafhankelijk van de beursresultaten 

worden beheerd.  In een dergelijk scenario is er dus geen andere coördinatie nodig dan de 

gebruikelijke coördinatie tussen de netbeheerder en de marktspelers.  

 

Voor de elektriciteitsbeurzen die in de buurlanden actief zijn en die gescheiden van elkaar 

opereren, is er op dit ogenblik geen sterke samenwerking met de respectievelijke 

netbeheerders vereist. Een elektriciteitsbeurs voor de Belgische regelzone die gescheiden 

van de beurzen in de buurlanden zou functioneren, noodzaakt onder bovenstaande 

omstandigheden geen verregaande samenwerking met de netbeheerder. 

 

Een dergelijke beursactiviteit houdt volgens de CREG dan ook geen rechtstreeks verband 

met de taken van de netbeheerder bedoeld in artikel 8 van de elektriciteitswet.   In dat geval 

moet, op grond van 9, §1, tweede zin, van de elektriciteitswet, worden besloten dat de 

exploitatie van een elektriciteitsbeurs een dienst is die de transmissienetbeheerder niet mag 

aanbieden op de elektriciteitsmarkt. 

 

 

132. Indien echter de beursactiviteiten in Europa gekoppeld worden (de zogenaamde 

“marktkoppeling”)47, is een onafhankelijke werking van de beurs ten opzichte van de 

betrokken netbeheerders niet meer vanzelfsprekend. Het is juist dat de netbeheerders zelf 

op voorhand de beschikbare capaciteiten op de cruciale verbindingen kunnen bepalen zodat 

de beurzen bij de matching hiermee rekening kunnen houden. Omdat de reële marktvraag bij 

het bepalen van de beschikbare capaciteiten niet gekend is, dienen de netbeheerders 

evenwel grote veiligheidsmarges toe te passen.  Dit zou vaak aanleiding geven tot een 

inefficiënt gebruik van de beschikbare koppelcapaciteit tussen de verschillende zones. 

 

                                                 
47 In een systeem van marktkoppeling voeren meerdere lokale elektriciteitsbeurzen een gezamenlijke clearing van 
de resultaten uit en worden de markten gesplitst als er onvoldoende capaciteit op bepaalde 
transmissieverbindingen beschikbaar is. 
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De beschikbare capaciteit kan echter efficiënter benut worden indien de netbeheerders bij de 

bepaling van de beschikbare capaciteit op de cruciale verbindingen rekening zouden kunnen 

houden met de reële marktvraag. Dit vereist echter een zeer nauwe samenwerking tussen 

de beurzen en de betrokken netbeheerders bij de bepaling van het beursresultaat, vermits 

de reëel marktvraag met de systeemgegevens moet geconfronteerd worden. 

 

Het is echter niet duidelijk in hoeverre het exploiteren van een gekoppelde elektriciteitsbeurs 

ook kan beschouwd worden als een activiteit die een rechtstreeks verband houdt met het 

beheer van het transmissienet of noodzakelijk is voor de coördinatieactiviteit van de 

netbeheerder (cf. artikel 9, §1, tweede zin, van de elektriciteitswet).  Wel toont de nood aan 

intensieve samenwerking aan dat de netbeheerder een belangrijke rol te vervullen heeft bij 

de werking van een gekoppelde elektriciteitsbeurs.  

 

4.4.4. Wenselijke wijzigingen van de elektriciteitswet 
 

133. De CREG is van mening dat de huidige beperkingen die de elektriciteitswet bevat 

voor wat betreft een deelneming van de transmissienetbeheerder in een elektriciteitsbeurs, 

dienen weggewerkt te worden aangezien de CREG van oordeel is dat de 

transmissienetbeheerder een belangrijke rol kan spelen bij het welslagen van een  

elektriciteitsbeurs. 

 

 

134. De CREG is des te meer deze mening toegedaan, aangezien in de richtlijn 

2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, 

geen bepaling is opgenomen die de transmissienetbeheerder verbiedt om een 

elektriciteitsbeurs te exploiteren of om er participaties in te nemen.  De Belgische wetgeving 

stelt zich dus op dit vlak restrictiever op dan wat Europeesrechtelijk vereist is. 

 

Hoewel het nemen van maatregelen die verder gaan dan de richtlijn in de meeste gevallen 

wellicht pro-competitief is (denken we maar bij voorbeeld aan de vereisten van ontvlechting 

en deugdelijk vennootschapsbestuur), dient de vraag gesteld te worden in hoeverre de 

elektriciteitswet op dit punt niet leidt tot een omgekeerd resultaat.  De betrokken activiteiten 

kunnen weliswaar gescheiden worden, maar, gelet op hun directe impact op het beheer van 

het transmissienet, is het toch wenselijk dat de transmissienetbeheerder op zijn minst een rol 

kan spelen in de werking van de elektriciteitsbeurs. 
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Indien hij dit om een wettelijke reden niet kan doen, kunnen bepaalde efficiënties wellicht niet 

worden gerealiseerd, en dreigt de Belgische elektriciteitsmarkt mogelijk benadeeld te worden 

in vergelijking met het buitenland.  In Frankrijk en Nederland bij voorbeeld lijken er geen 

wettelijke beperkingen te bestaan voor de netbeheerder om te participeren in een 

elektriciteitsbeurs, en is men ervan overtuigd dat een participatie van de netbeheerder in een 

elektriciteitsbeurs belangrijke voordelen heeft en wenselijk is.48   

 

 

135. De CREG stelt dan ook voor om de elektriciteitswet op dit punt te wijzigen.  Enerzijds 

zou de elektriciteitswet de transmissienetbeheerder moeten toelaten een deelneming te 

bezitten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elektriciteitsbeurzen die hun activiteiten in de 

landen van de Europese Unie uitoefenen.  Anderzijds zou de transmissienetbeheerder 

wettelijk in staat moeten zijn om een elektriciteitsbeurs te organiseren op het Belgische 

grondgebied.   

 

Het organiseren van, of het bezitten van een deelneming in, een Belgische elektriciteitsbeurs 

door de transmissienetbeheerder zou in principe moeten toegelaten worden, voor zover dit 

strookt met haar maatschappelijk doel en voor zover deze activiteit geen negatieve invloed 

heeft op de wettelijke taken van de transmissienetbeheerder. 

 

 

136. Desgevallend zal de transmissienetbeheerder, zoals elke andere onderneming die 

een elektriciteitsbeurs wenst te organiseren, de voorwaarden vast te stellen op grond van 

artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet moeten naleven. Op de inhoud van de 

voorwaarden, die de CREG noodzakelijk lijken, wordt ingegaan in hoofdstuk 4.5 van deze 

studie. 

 

 

4.5 Organisatie van de elektriciteitsbeurs 

 

4.5.1. Inleiding 
 

137. Overeenkomstig artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet kan een koninklijk 

besluit uitgevaardigd worden dat de regels vaststelt betreffende de oprichting van, de 

                                                 
48 Zie voor de evaluatie van de Franse regulator CRE, délibération du 20/09/01: sur le projet de règles de marché 
de Powernext (www.cre.fr); zie voor een bespreking van de APX, de Corporate brochure op www.apx.nl. 
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toegang tot en de functionering van markten voor de uitwisseling van energieblokken (hierna 

‘het koninklijk besluit’).49  Het koninklijk besluit vereist een voorafgaand advies van de CREG 

en de Commissie voor het bank-, financie-, en assurantiewezen (hierna ‘CBFA’). 

De door het koninklijk besluit vast te stellen regels dienen in het bijzonder : 

 

1. gedragingen te vermijden die de elektriciteitsmarkt kunnen destabiliseren; en  

2. de transparantie van de transactie- en leveringsvoorwaarden te waarborgen.50   

 

 

138. De CREG geeft hierna een niet-exhaustief overzicht van de maatregelen die 

rechtstreeks betrekking hebben op de oprichting, toegang tot en de functionering van een 

elektriciteitsbeurs, en die volgens haar dienen te worden opgenomen in het koninklijk besluit 

op grond van artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet. 

 

4.5.2. Oprichting 
 

4.5.2.1. Aanwijzing/vergunning 
 

139. Tot op heden maakt de federale elektriciteitswetgeving de oprichting van een 

elektriciteitsbeurs niet afhankelijk van het bezit van een specifieke vergunning.  

 

Wel bestaan er mogelijk op grond van de financiële wetgeving reeds voorwaarden waaraan 

een elektriciteitsbeurs moet voldoen in geval zij bepaalde activiteiten ontplooit, zoals 

bijvoorbeeld het verhandelen van beleggingsinstrumenten met betrekking tot elektriciteit, het 

ontvangen en overmaken van orders voor uitvoering op een Belgische of buitenlandse 

beurs.51 

 

 

140. De CREG is van mening dat in elk geval een vorm van vergunning moet worden 

vereist voor de kandidaat-oprichter van een Belgische elektriciteitsbeurs.  

 
                                                 
49 Het weze opgemerkt dat het koninklijk besluit geen afbreuk mag doen aan de toepassing van de wet van 6 april 
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs. Aangezien deze financiële aspecten echter niet tot de bevoegdheid van de 
CREG behoren, wordt in deze studie slechts stilgestaan bij de regels die nodig zijn in verband met een goed 
functioneren van de elektriciteitsmarkt. 
50 Artikel 18, derde lid, van de elektriciteitswet. 
51 In Frankrijk bijvoorbeeld dient de N.V. Powernext als investeringsonderneming te beschikken over “l’agrément 
du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI) de même que son 
programme d’activité doit être approuvé par le Conseil des Marchés Financiers (CMF)”. 
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De elektriciteitsbeurs vervult immers een unieke en essentiële rol in het marktgebeuren. 

Haar werking moet transparant zijn en moet elk gedrag dat de stabiliteit van de 

elektriciteitsmarkt in het gedrang kan brengen, vermijden.  

 

De vereiste van het houden van een vergunning lijkt bovendien ook gebruikelijk in de markt.  

Behalve voor APX in Nederland en Nordpool in Zweden en Finland hebben de meeste 

andere Europese elektriciteitsbeurzen een vergunning nodig. 52 

 

 

141. Rekening houdend met het voorgaande is de CREG voorstander van een vorm van 

aanwijzing van de kandidaat-oprichter van een Belgische elektriciteitsbeurs naar het 

voorbeeld van de transmissienetbeheerder. Zo kan bijvoorbeeld in het koninklijk besluit op 

grond van artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet worden bepaald dat de 

elektriciteitsbeurs moet worden opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap met 

maatschappelijke zetel en hoofdbestuur in een Lidstaat van de Europese Unie.  

 

Naar analogie met hetgeen in artikel 10 van de elektriciteitswet wordt bepaald voor de 

aanwijzing van de transmissienetbeheerder, kan worden voorzien dat de federale minister 

bevoegd voor energie , na advies van de CREG, een beheerder van de elektriciteitsbeurs 

aanwijst voor een bepaalde (hernieuwbare) termijn.  

 

Daarbij moet eveneens de mogelijkheid worden voorzien voor de minister om de aanwijzing 

van de beheerder van de elektriciteitsbeurs te herroepen in bepaalde gevallen. Naar 

analogie van hetgeen bepaald wordt in artikel 10 van de elektriciteitswet kan onder meer 

worden voorzien dat een significante wijziging in het aandeelhouderschap van de 

elektriciteitsbeurs die de onafhankelijkheid van het beheer van de beurs in het gedrang zou 

kunnen brengen en een grove tekortkoming van de beheerder van de elektriciteitsbeurs aan 

zijn verplichtingen krachtens de elektriciteitswet, gevallen zijn waarin de aanwijzing kan 

worden herroepen. 

 

Niettegenstaande het invoeren van dergelijke aanwijzingsprocedure een beperking van de 

vrijheid van handel en nijverheid inhoudt, lijkt artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet, 

gelet op de algemeenheid van de bewoordingen, een voldoende rechtsgrond voor het 

vaststellen van deze procedure.   Dat is des te meer het geval indien de vergunningscriteria 

een goed werkende elektriciteitsbeurs beogen, onder meer de destabilisatie van de 

                                                 
52 Eindverslag van ETSO, “Co-operation with Power Exchanges”, 21 november 2002, p.9. 
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elektriciteitsmarkt beogen te voorkomen en de transparantie op deze markt beogen te 

waarborgen. 

 

4.5.2.2. Deugdelijk vennootschapsbestuur 
 

142. Het optimale systeem bestaat erin dat marktspelers actief op de elektriciteitsmarkt53 

geen aandeelhouder kunnen zijn in de elektriciteitsbeurs.  Hierdoor wordt de 

onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid immers het best gegarandeerd. 

 

 

143. Indien de marktspelers toch aandeelhouder in de elektriciteitsbeurs mogen zijn, 

moeten ten minste gelijkaardige regels van deugdelijk vennootschapsbestuur en van 

vertrouwelijkheid als deze die gelden voor de transmissienetbeheerder worden opgelegd aan 

de onderneming die de beursactiviteit op zich neemt. Deze regels voor de 

transmissienetbeheerder, bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het 

beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, strekken ertoe de 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van het transmissienet, alsook de 

vertrouwelijkheid ten aanzien van marktspelers, ook als deze aandeelhouder zijn, te 

waarborgen. Het hoeft immers geen betoog dat ook de beursactiviteit moet worden 

uitgeoefend op een onafhankelijke en onpartijdige wijze zodat alle marktoperatoren een 

gelijke toegang hebben tot dit medium om elektriciteit te verhandelen.  Het is even evident 

dat er absoluut voor gezorgd moet worden dat de marktspelers op geen enkele wijze, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, toegang kunnen hebben tot vertrouwelijke marktinformatie, 

die de beheerder van de elektriciteitsbeurs in de uitoefening van zijn functie verwierf.   

 

De exploitatie van de elektriciteitsbeurs dient dan ook verzekerd te worden door een 

directiecomité, dat strikt onafhankelijk dient te werken van de raad van bestuur, en die de 

vertrouwelijke informatie niet mag overmaken aan de raad van bestuur. 

 

 

144. De garanties die vermeld worden in dit hoofdstuk moeten bestaan voor elke 

onderneming die de exploitatie van de elektriciteitsbeurs geheel of gedeeltelijk zou 

waarnemen in opdracht van de beheerder van de elektriciteitsbeurs.  

 

 

                                                 
53 Hiermee worden producenten, leveranciers en tussenpersonen bedoeld. 
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145. De CREG is bovendien van mening dat, naar analogie met artikel 9bis van de 

elektriciteitswet, moet worden vereist dat de elektriciteitsbeurs, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, op twee effecten na, het bezit dient te hebben van het volledige kapitaal van 

en de stemrechten verbonden aan de effecten uitgegeven door elke dochteronderneming die 

in opdracht van de elektriciteitsbeurs het beheer van de elektriciteitsbeurs geheel of 

gedeeltelijk waarneemt. 

 

4.5.3. Toegang tot en de functionering van een elektriciteitsbeurs 
 

146. Behalve regels voor de oprichting van markten voor de uitwisseling van 

energieblokken, bepaalt artikel 18, eerste lid, 3°, van de elektriciteitswet dat de Koning regels 

kan opstellen voor de toegang tot en de functionering van markten voor de uitwisseling van 

energieblokken. Zolang de Koning deze bevoegdheid niet uitoefent zijn er op grond van de 

elektriciteitswet geen specifieke vereisten voor de toegang tot en de functionering van een 

elektriciteitsbeurs. 

 

De CREG is van mening dat het niet wenselijk is dat het koninklijk besluit betreffende een 

elektriciteitsbeurs de toegangsvoorwaarden en de werkingsregels in extenso vastlegt. Aan 

de oprichter van de elektriciteitsbeurs dient enig initiatief te worden gelaten. De 

toegangsvoorwaarden en de werkingsregels kunnen trouwens sterk evolueren in functie van, 

onder meer, de producten die de beurs aanbiedt, de liquiditeit op de Belgische markt en de 

mate van samenwerking met de transmissienetbeheerder en met de naburige 

elektriciteitsbeurzen. De concrete toegangsvoorwaarden en werkingsregels zijn dus te 

complex en te dynamisch om in een al te strak wettelijk kader vast te leggen. 

 

 

147. De CREG stelt voor om in het koninklijk besluit betreffende een elektriciteitsbeurs, de 

bevoegde instanties, dit wil zeggen de CREG en de CBFA al naargelang het geval, een 

goedkeuringsbevoegdheid te geven met betrekking tot de toegangsvoorwaarden, de 

werkingsregels en de algemene voorwaarden van de overeenkomsten die de beurs opstelt 

of hanteert en met betrekking tot alle voorstellen tot wijziging van deze regels en 

voorwaarden. Het is dan de elektriciteitsbeurs die ontwerp-regels voorstelt, die slechts 

kunnen worden gehanteerd nadat zij de nodige goedkeuringen verkrijgen. 

 

 

148. Er moet in elk geval worden vermeden dat een of meerdere aandeelhouders in de 

elektriciteitsbeurs systematisch de mogelijkheid hebben elke wijziging van de regels 
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onmogelijk te maken. In dit opzicht kan bijvoorbeeld worden bepaald, in zoverre dit 

verenigbaar is met de wetgeving inzake vennootschappen, dat de statuten van de 

elektriciteitsbeurs de aandeelhouders eenzelfde aantal stemmen geven ongeacht hun 

aandeel in de vennootschap.  

 

 

149. Indien de CREG en de CBFA van oordeel zouden zijn dat het na verloop van tijd 

wenselijk is om bepaalde toegangsvoorwaarden, werkingsregels of algemene voorwaarden 

aan te passen, om de liquiditeit of de transparanties te verhogen, de werking of de 

samenwerking te verbeteren of een mogelijke marktmanipulatie te verhinderen, dan zou het 

koninklijk besluit de mogelijkheid moeten voorzien dat onder bepaalde voorwaarden deze 

aanpassingen aan de toegangsvoorwaarden, werkingsregels enz. aan de elektriciteitsbeurs 

kunnen opgelegd worden door de CREG en de CBFA.  

 

Bovendien zou het koninklijk besluit een rapporteringsplicht voor de elektriciteitsbeurs 

moeten bevatten en de CREG en de CBFA moeten machtigen om controle uit te oefenen op 

de oprichting, toegang tot en de werking van de beurs. 

 

De CREG en de CBFA kunnen er aldus over waken dat de toegangsvoorwaarden en de 

werkingsregels van de elektriciteitsbeurs aanleiding geven tot een beurs waarvan de 

onafhankelijke en transparante werking verzekerd is en die onder redelijke voorwaarden 

toegankelijk is voor de geëigende marktpartijen. Bovendien hebben de CREG en de CBFA 

de mogelijkheid om, indien nodig, de toegangsvoorwaarden en de werkingsregels bij te 

sturen om de marktwerking van de beurs te verbeteren of aan te passen aan een verdere 

openstelling van de interne markt. 

 

4.5.4. Verordening betreffende de grensoverschrijdende elektriciteits-
uitwisselingen 
 

150. In geval de transmissienetbeheerder de elektriciteitsbeurs zou organiseren en gebruik 

zou worden gemaakt van het marktkoppelingsmodel wenst de CREG erop te wijzen dat geen 

afbreuk mag worden gedaan aan de Verordening van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit, meer in het bijzonder aan de bepalingen met 

betrekking tot de bestemming door de transmissienetbeheerder van eventuele ontvangsten 

uit de toewijzing van koppelingscapaciteit. 
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5. BESLUIT 

 

151. In deze studie werd de haalbaarheid van de oprichting van een elektriciteitsbeurs in 

België onderzocht, waarbij rekening werd gehouden met de kenmerken van de Belgische 

productiemarkt en de relevante regelgeving.  Deze studie identificeerde onder meer de rol 

van de producenten, de verkoop van virtuele productiecapaciteit, de (toewijzing van) 

capaciteit op de koppelverbindingen en de werking van het balanceringsmechanisme als 

relevante marktfactoren die een rechtstreekse impact hebben op de werking van de 

elektriciteitsbeurs. 
 

De studie toonde aan dat een goed werkende en competitieve elektriciteitsbeurs in België 

niet vanzelfsprekend is.  In bepaalde gevallen kunnen de boven vermelde marktfactoren 

immers in aanzienlijke mate het verhandelen van elektriciteit op de beurs bemoeilijken.   

 

 

152. Vooreerst wordt de elektriciteitsbeurs geconfronteerd met een sterk geconcentreerde 

Belgische marktstructuur, waarin productiefaciliteiten op ongelijke wijze tussen voornamelijk 

drie marktspelers verdeeld zijn.  De oligopolistische marktstructuur houdt het risico in dat 

eventueel hoge biedingen van Electrabel niet automatisch door de andere marktspelers 

zullen worden gecorrigeerd.  Daarnaast zijn meerdere spelers op de Belgische 

elektriciteitsmarkt sterk verticaal geïntegreerd, waardoor zij geneigd zullen zijn om enkel hun 

overschotten of tekorten aan elektriciteit op de beurs te verhandelen. Tot slot bestaat er een 

informatieasymmetrie tussen de verschillende spelers (producenten en traders).  Het 

beschikken over tijdige en relevante marktinformatie is echter een essentiële voorwaarde om 

effectief op een elektriciteitsbeurs te kunnen mededingen. 

 

 

153. Gelet op de kenmerken van de Belgische marktstructuur valt het risico dan ook niet 

uit te sluiten dat de prijzen op de elektriciteitsbeurs gemanipuleerd kunnen worden, waardoor 

supra-normale winsten en verliezen behaald of geleden kunnen worden op de 

beurstransacties en de OTC-contracten.   

 

In de praktijk gebeurt marktmanipulatie meestal, maar niet noodzakelijk, via de uitoefening 

van marktmacht.  De studie beschrijft in dit verband de verschillende mogelijke 

handelspraktijken (manipulaties via volumewijzigingen en prijswijzigingen) die het 
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beursresultaat ongunstig kunnen beïnvloeden.  Marktmanipulatie verstoort de prijssignalen 

op de beurs en dient te allen tijde te worden vermeden. 

 

 

154. Daarnaast besteed de studie aandacht aan de beslissingen van de Raad voor de 

Mededinging (in het bijzonder de verkoop van virtuele productiecapaciteit en de verbintenis 

van Electrabel om dagelijks 100 MW op de beurs aan te bieden), het belang van de 

koppelverbindingen en het huidige balanceringsmechanisme.  De studie toonde aan dat de 

werkingsregels van deze marktfactoren het aanbod op de elektriciteitsbeurs kunnen 

belemmeren of zelfs teniet doen.  Wijzigingen aan de marktregels zijn dan ook nodig, om het 

aanbod op de beurs zo veel als mogelijk te stimuleren.  Een groter aanbod op de beurs leidt 

tot grotere liquiditeit54, minder volatiliteit en meer correcte prijssignalen, wat de mededinging 

op de beurs enkel ten goede komt. 

 

 

155. Bij een evaluatie van de prijzen op de Belgische elektriciteitsmarkt (zij het op de 

groothandelsmarkt, de elektriciteitsbeurs of een andere markt), is het steeds belangrijk om 

het onderscheid te maken tussen prijzen die hoog kunnen liggen maar die gerechtvaardigd 

kunnen worden door de specifieke marktomstandigheden, en prijzen die het gevolg zijn van 

marktmanipulatie of de uitoefening van marktmacht.  De beleidsmaatregelen die eventueel 

dienen genomen te worden, zijn immers erg verschillend naargelang de oorzaak van de 

gegeven prijssignalen.55 

 

 

156. De maatregelen die in deze studie voorgesteld worden, zijn minstens noodzakelijk 

opdat er een voldoende graad van mededinging op de elektriciteitsbeurs aanwezig zou zijn 

en het risico voor marktmanipulatie zo veel als mogelijk beperkt zou worden.   

 

De voorgestelde maatregelen beogen in de eerste plaats de stimulering van de transparantie 

en de liquiditeit op de beurs.  De huidige situatie van informatieasymmetrie dient verbeterd te 

worden door de publicatie van algemene marktinformatie en meer individuele gegevens over 

elke elektriciteitsproducent.   

 

                                                 
54 In de veronderstelling weliswaar dat geen enkele onderneming een significant aandeel heeft op het totaal 
aanbod op de beurs.  De liquiditeit is immers voornamelijk gegarandeerd door het feit dat geen enkele 
onderneming in staat is om op aanzienlijke wijze de beursprijs te beïnvloeden. 
55 Zie HARVEY, S.M. en HOGAN, W.W., « Market power and market simulations », 16 juli 2002. 
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Daarnaast dient het aanbod op de elektriciteitsbeurs gestimuleerd te worden.  Maatregelen 

viseren enerzijds het aanbod van elektriciteit uit het buitenland, met onder meer de 

verplichting om op dagbasis geïmporteerde elektriciteit te verhandelen op de beurs of een 

betere afstemming van het tijdstip van toewijzing van capaciteit op de koppelverbindingen 

met de werkingsregels voor de clearing op de beurs.  Ook een koppeling met een of 

meerdere buitenlandse beurzen zou een mogelijke stimulans kunnen zijn voor de liquiditeit 

op de Belgische elektriciteitsbeurs. 

 

Anderzijds kan het aanbod van elektriciteit binnen België gestimuleerd worden.  Een 

uitbreiding van de verkoop van virtuele productiecapaciteit dient overwogen te worden.  

Daarnaast dienen wijzigingen aangebracht te worden aan de huidige regels voor de 

balancering en de nominatie en toewijzing van virtuele productiecapaciteit.  Ook het 

marktdesign van de elektriciteitsbeurs speelt een belangrijke rol voor het aanbod op de 

beurs. 

 

 

157. De studie besprak daarnaast ook de rol van de transmissienetbeheerder bij de 

oprichting en exploitatie van een Belgische elektriciteitsbeurs.  De studie onderzocht in 

hoeverre de huidige wetgeving de transmissienetbeheerder belemmert in het organiseren 

van, of het bezitten van een deelneming in, een Belgische elektriciteitsbeurs.  Een aantal 

maatregelen worden voorgesteld, om ervoor te zorgen dat mogelijke efficiënties kunnen 

worden gerealiseerd, en de Belgische elektriciteitsmarkt niet onnodig wordt benadeeld in 

vergelijking met het buitenland. 

 

 

158. Tot slot worden, onverminderd de bevoegdheden van de Commissie voor het Bank- 

en Financiewezen, de maatregelen voorgesteld die rechtstreeks betrekking hebben op de 

oprichting, toegang tot en de functionering van een elektriciteitsbeurs.  De maatregelen 

betreffen onder meer de keuze voor een vergunningssysteem en het belang van controle 

door de regulator op de werkingsregels van de beurs. 

 

 

159. De maatregelen die worden voorgesteld in deze studie kunnen ten dele worden 

opgenomen in een uitvoerend koninklijk besluit op grond van artikel 18, eerste lid, 3° van de 

elektriciteitswet.  Daarnaast impliceren de voorgestelde maatregelen echter ook onder meer 

essentiële wijzigingen in de elektriciteitswet, bepaalde uitvoerende koninklijke besluiten en, 

wat betreft de VPP’s opgelegd door de Raad voor de Mededinging, de VPP-werkingsregels.  
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De CREG benadrukt echter het belang van de voorgestelde maatregelen, aangezien zij een 

essentiële voorwaarde vormen opdat de elektriciteitsbeurs de kans krijgt naar behoren te 

functioneren. 
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