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1. INLEIDING: SELECTIE VAN EEN NORM 

Concurrentie is het instrument dat de Europese Instellingen verkiezen om de efficiëntie van de 

energiesector te verbeteren. Concurrentie veronderstelt handel, een activiteit die kan worden 

georganiseerd of spontaan door de markt kan worden ontwikkeld. Ervaring en theorie geven 

beide aan dat enige vorm van marktorganisatie noodzakelijk is voor de handel in elektriciteit. De 

reden daarvoor heeft te maken met twee specifieke kenmerken van deze wat ongewone 

commodity, waarover sinds de start van de besprekingen over de hervorming van de sector al 

uitvoerig werd gedebatteerd: elektriciteit kan niet worden opgeslagen en is moeilijk te 

transporteren. Wij zijn ons terdege bewust van deze twee belangrijke eigenschappen, maar 

hebben misschien niet ten volle de gevolgen ervan ingezien voor de reorganisatie van de sector 

in Europa. 

Figuur 1 geeft een schematische voorstelling van de ruimtelijke en temporele dimensies van de 

handel in elektriciteit  

 

"Forward" Day-ahead Intra-day Real-time ← Tijdsdimensie 

      ↓      

 zone A ↔ zone A ↔ zone A ↔ zone A  ruimtelijke dimensie 

        

 zone B ↔ zone B ↔ zone B ↔ zone B 

Figuur 1: ruimtelijke en intertemporele handel 

De figuur maakt een onderscheid tussen vier tijdfasen: real-time, intra-day, day-ahead en 

“forward”. Hij verwijst ook naar de verschillende “zones” waarbinnen de handel plaatsvindt en 

introduceert daarmee een ruimtelijke dimensie. Wij gaan er voor de rest van de discussie vanuit 

dat een georganiseerde markt real-time, intra-day en day-ahead handel omvat. Wij aanvaarden 

daarnaast dat "forward" handel zowel georganiseerd als gedecentraliseerd kan verlopen, hoewel 

vaak wordt gesteld dat zelfs de “forward” elektriciteitsmarkt ten dele zou moeten worden 

georganiseerd. Dit alomvattende handelsplatform weerspiegelt niet de huidige organisatie van 

de Europese elektriciteitsmarkt. Toch blijven wij dit voor de rest van de discussie hanteren als 

referentie. Eerst gaan wij in op de rechtvaardiging van deze keuze aan de hand van een aantal 

basisprincipes of op basis van de opgedane ervaring.  
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1.1. Over real-time handel 

Alleen al door het feit dat er real-time handel is, wijkt Figuur 1 af van de huidige organisatie van 

de Europese markt. Het overheersende beeld in Europa is dat day-ahead, en eventueel ook 

intra-day, maar zeker niet real-time, de aangewezen periodes zijn voor de handel. Toch zijn er 

een aantal goede natuurkundige en economische redenen om ook real-time te beschouwen als 

een echte handelsperiode. De natuurkundige reden is dat elektriciteit niet kan worden 

opgeslagen en dat real-time het enige moment is waarop de commodity daadwerkelijk van 

producent naar consument vloeit. Dit natuurkundige verschijnsel heeft economische gevolgen. 

De elektriciteitsproductie en het verbruik moeten onmiddellijk in evenwicht zijn. De spotmarkt 

kan daarom alleen in real-time bestaan, wat inhoudt dat alle andere handelsactiviteiten 

forwardmarkten zijn. De basisbeginselen van financiën en economie leren ons dat 

forwardprijzen tot op zekere hoogte (omdat er geen arbitrage gebeurt, een argument waarop wij 

hier niet verder ingaan) aansluiten bij spotprijzen, terwijl de spotmarkt in hoofdzaak een 

restmarkt is. Kijkende naar het bovenvermelde schema betekent dit dat zowel de intra-day als 

de day-ahead markten forwardmarkten zijn waarvan de prijzen worden gestuurd door de real-

time spotmarkt. Wilson (2002) gaat in op de gevolgen op het vlak van martkontwerp van dit 

basiskenmerk, namelijk dat elektriciteit niet kan worden opgeslagen.  

De idee van een real-time elektriciteitsmarkt is niet voordehandliggend. Omdat productie en 

vraag voortdurend in evenwicht moeten zijn, moet de real-time markt ook onmiddellijk worden 

vereffend (gecleard). Gewone markten kunnen dat niet: traders en zeker de klanten van brokers 

kunnen de markten niet onmiddellijk clearen. Alleen een “slimme markt”, namelijk een door een 

computerprogramma aangestuurde markt, kan dat. “Smart market” is de naam die Mac Kie-

Mason en Varian (1993) hanteren in hun analyse van de prijszetting voor internettoegang. De 

elektriciteitssector heeft een lange, maar onopgemerkt gebleven traditie van slimme markten. 

Een in de sector wijdverspreide tool, namelijk de ‘security constrained optimal dispatch’ 

(beveiligde optimale afroep) of een versie daarvan, is het instrument dat vandaag wordt gebruikt 

om de real-time markten in tal van hervormde energiesystemen te vereffenen. Deze tool zorgt 

voor een evenwicht tussen vraag en aanbod en vindt marginale waarden die kunnen worden 

geïnterpreteerd als prijzen.  

1.2. Ruimtelijke markten 

Het tweede basiskenmerk van elektriciteit is dat ze moeilijk kan worden getransporteerd. 

Elektriciteit stroomt in real-time en het transport ervan is onderworpen aan verschillende 
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netwerkvereisten waaraan voortdurend moet worden voldaan. De real-time elektriciteitsmarkt is 

dus een ruimtelijke markt, anders gezegd: de waarde van elektriciteit wordt geografisch 

gedifferentieerd als gevolg van de transportbeperkingen die op dat ogenblik spelen. De 

ruimtelijke differentiatie van de elektriciteitsprijs verandert naar gelang de beperkingen die 

gelden. Een netwerk dat beschikt over heel wat overtollige capaciteit en dus aan weinig 

beperkingen is onderworpen, zal niet vaak ruimtelijk worden opgesplitst, maar een markt die 

daarbinnen heel wat knelpunten ervaart, zal dat wel zijn. De real-time markt is dus een markt 

van zowel transmissiediensten als energie, en de waarden van de dienstverlening en de 

commodity zijn aan elkaar gerelateerd. Wilson (2002) gaat eveneens in op de gevolgen in 

termen van martkontwerp van deze nauwe band tussen energie en transmissie. 

Net zoals handelaars een markt niet in real-time kunnen clearen, is ook ruimtelijke arbitrage van 

elektriciteit, laat staan arbitrage in real-time niet mogelijk, ten minste niet als het de bedoeling is 

om alle mogelijkheden van het elektriciteitsnethet elektriciteitsnet te benutten. Elektriciteit 

stroomt via verschillende wegen van het ene knooppunt naar het andere, en het is de 

combinatie van al die stromen op die verschillende wegen die voor heel wat beperkingen van 

het netwerk kan zorgen en het arbitrageproces kan veranderen. Een slimme markt is ook hier 

nodig om de aanvoer, invoer, uitvoer en vraag ruimtelijk te vereffenen. De optimale 

energiestroom of een versie daarvan is ook hier de juiste tool om deze ruimtelijke arbitrage uit te 

voeren. Hoeveelheden worden hier lokaal en globaal in evenwicht gebracht; dit levert ook 

locatiespecifieke marginale waarden op die kunnen worden beschouwd als prijzen. 

1.3. Een referentiehandelsplatform 

Figuur 1 is gebaseerd op deze vaststellingen. Hij start met een ruimtelijke real-time markt voor 

elektriciteit en transmissie en gaat ervan uit dat een instrument om tot een optimale 

elektriciteitsstroom te komen deze markt vereffent, en dus hoeveelheden en prijzen berekent. 

Forwardmarkten maken het plaatje compleet. Georganiseerde forwardhandel kan tot risicovolle 

markten leiden, maar niet noodzakelijk. Het hangt allemaal af van het verhandelde product. Dit 

is ook zo voor elektriciteit. In tegenstelling tot de real-time elektriciteitsmarkt die het logische 

gevolg was van de basiskenmerken van elektriciteit, zijn de forward elektriciteitsmarkten en hun 

organisatie ontstaan uit de praktijk. Aangezien een strikt georganiseerde real-time markt nodig is 

die energie en transmissie tegelijkertijd vereffent, rees de vraag of forwardhandel (al dan niet) 

spontaan zou ontstaan en of hiervoor ook een strikte organisatie is vereist. De gebruikelijke 

redenering die door de financiële sector wordt gehanteerd, namelijk dat forward commodity 
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prijzen worden gevormd zonder arbitrage en op basis van de financieringskost, is hier niet van 

toepassing. De theorie levert geen overtuigend advies op met betrekking tot de mogelijke 

organisatie van forward energie- en transmissiemarkten, behalve dan dat ze duidelijk maakt dat 

het feit dat elektriciteit niet kan worden opgeslagen, niet verenigbaar is met enige 

financieringskost (zie Wilson 2002). Er zijn dus verschillende paradigma’s mogelijk, althans in 

theorie. 

1.4. Slimme day-ahead en forwardmarkten 

In het kader van de bespreking is het aangewezen om een onderscheid te maken tussen twee 

fasen van de tijdsdimensie, namelijk day-ahead en ahead of day-ahead. Tal van hervormde 

elektriciteitssystemen hebben heel wat forwardmarkten ontwikkeld die veel verder gaan dan de 

manier waarop de handel in standaardcommodities doorgaans wordt georganiseerd. De day-

ahead elektriciteitsmarkt is inderdaad ook een slimme markt geworden waarin de 

Systeemoperator een security constrained unit commitment probleem (door de veiligheid 

opgelegde inzet van een eenheid) oplost om forwardprijzen te bepalen. Dit wordt zeker gedaan 

in tal van hervormde elektriciteitssystemen in de VS, ook al wordt dit standpunt niet overal 

aanvaard. Zeker in Europa is daar geen duidelijke visie op: de day-ahead markt wordt er vaak 

gezien als een spotmarkt en niet als een forwardmarkt, ideeën met betrekking tot de organisatie 

ervan verschillen, zelfs al wint de visie dat het een slimme markt moet zijn, geleidelijk veld. In 

het VK wordt de hervorming van de elektriciteitssector op een geheel andere manier benaderd. 

Dit rapport heeft betrekking op een van deze day-ahead markten, namelijk de Flow Based 

Market Coupling (FBMC – op de flux gebaseerde marktkoppeling) die is voorzien voor Centraal 

West-Europa (CWE).  

Het verhaal stopt niet bij day-ahead. Slimme markten kunnen ook worden gevonden bij de 

“forwardmarkt” (ahead of day-ahead) waarvan men zou kunnen aannemen dat daarvoor de 

standaardbeurzen of zelfs de OTC-markten volstaan. De realiteit is dat heel wat 

gereorganiseerde elektriciteitssystemen ook opteren voor slimme markten om financiële 

transmissierechten (FTR) op lange termijn (ruim voor day-ahead) toe te wijzen. De rationale hier 

is opnieuw van technische aard en hangt samen met de natuurkundige en economische 

eigenschappen van elektriciteit: FTR die worden toegewezen op basis van “revenue adequacy” 

(“afdoende eigen middelen”), waarvan de uitleg ons hier te ver zou leiden (zie bijvoorbeeld 

Hogan 2003), moeten in het licht van de capaciteit van het netwerk ook daadwerkelijk fysiek 

haalbaar zijn, iets wat alleen een computerprogramma kan waarborgen. Deze 
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haalbaarheidsvoorwaarde houdt voor de forwardmarkt beperkingen in die drastisch afwijken van 

de standaardhypothese van een onbegrensde hoeveelheid transacties zonder arbitrage waar de 

financiële sector van uitgaat. Deze afwijking van het standaarduitgangspunt van de financiële 

sector rechtvaardigt op zich een specifieke georganiseerde markt, zelfs al zou ze een verstoring 

van het arbitrageproces met zich kunnen meebrengen waarvan de gevolgen vandaag nog niet 

geheel duidelijk zijn.  

1.5. Het referentieplatform in de praktijk 

Het grote en zorgvuldig gestructureerde aantal georganiseerde markten is het resultaat van 

academische analyses en de toepassing daarvan in de praktijk. Hogan verschafte de initiële 

theoretische beginselen in 1992 (Hogan 1992). Hij en anderen werkten deze ideeën later verder 

uit. Deze beginselen werden voor het eerst geïmplementeerd in Nieuw-Zeeland en in de pools 

aan de Oostkust van de Verenigde Staten (zie Joskow 2007 voor een historische discussie en 

IRC 2007 voor de huidige stand van zaken). De FERC legde deze ideeën en ervaringen 

uiteindelijk vast in zijn Notice of Proposed Rulemaking (NOPR) on the Standard Market Design 

(SMD) (FERC 2002). De NOPR legde geen specifieke eisen op, aangezien de hervorming van 

de elektriciteitsmarkt in de VS na de Californische crisis nagenoeg volledig stilviel. De groei van 

de elektriciteitssystemen die werken volgens deze principes, is echter indrukwekkend: bijna 600 

GW (de UCTE-capaciteit bedroeg in 2006 iets meer dan 600 GW (UCTE 2006)) werkt in Noord-

Amerika vandaag op basis van een SMD-organisatie (IRC 2007). Interessant, maar tegelijkertijd 

ook zorgwekkend is dat de SMD-architectuur, die nu sinds 1998 in tal van VS-systemen wordt 

gebruikt, vandaag veel strengere eisen stelt dan wat elders over het algemeen wordt gevraagd. 

Sommigen, zoals het Europees Parlement, zien deze architectuur als een hoofdzakelijk 

administratief instrument. De gangbare praktijk lijkt echter aan te geven dat ze goed werkt en op 

het vlak van concurrentie zeer bevredigende resultaten oplevert. Recente studies (Mansur en 

White 2008) brachten de kwantitatieve bevestiging van de goede resultaten van deze 

georganiseerde markten. 

Heel wat systemen werken vandaag op basis van een organisatie die vergelijkbaar is met het 

platform uit figuur 1. Nieuw-Zeeland gaf het voorbeeld in 1996 met een real-time markt; de pools 

aan de Oostkust van de Verenigde Staten volgden en voegden daar geleidelijk een day-ahead 

markt aan toe. Deze marktorganisatie waaide dan over naar Texas en andere regio’s van de VS. 

Het geval van Texas is in deze bijzonder interessant. Dit systeem trachtte op verschillende 

manieren om niet onder het SMD te vallen, maar ging daar geleidelijk en uiteindelijk toch op 
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over. Dit is evenwel geen universeel succesverhaal. Niet alle hervormde elektriciteitssystemen 

startten met een real-time markt of namen er uiteindelijk een aan. Nordpool begon met een day-

ahead markt zoals ook de rest van Europa nu tracht te doen. Maar de noordse markt ontstond in 

Noorwegen, dat wegens zijn vele waterkrachtcentrales kan worden gezien als een soort van 

uitzondering, aangezien elektriciteit er kan worden opgeslagen zolang men over overtollige 

turbinecapaciteit en wateropslagvolume beschikt. De behoefte aan een real-time markt is in dat 

geval dan ook kleiner. Pas later, toen Nordpool uitbreidde naar landen met minder 

waterkrachtcentrales, werd getracht om een geïntegreerde real-time markt toe te voegen, wat 

moeilijk bleek omdat het niet vooraf was voorzien. Het VK en Australië zijn eveneens zonder 

real-time markt met een day-ahead markt gestart, maar het VK heeft zijn standpunt volledig 

gewijzigd toen op NETA en later op BETTA werd overgestapt. De enige georganiseerde markt in 

het VK is de real-time markt, terwijl de rest wordt overgelaten aan bilaterale transacties.  

Met uitzondering van de VS nemen het merendeel van de hervormde elektriciteitsmarkten 

wereldwijd slechts één of enkele elementen van het platform over en ontwikkelen niet de hele 

rist van markten van het SMD. De discussie in Centraal West-Europa (CWE) (zie ERGEG 2007, 

2008 voor de presentatie van het regionale initiatief) spitst zich vandaag dan ook toe op een 

specifieke organisatie van de day-ahead markt die bepaalde kenmerken van het SMD vertoont, 

maar daar toch nog erg ver van verwijderd blijft. Ook de intra-day handel en balancingmarkten in 

CWE verschillen vrij sterk van de day-ahead organisatie. De heterogeniteit die mettertijd op het 

vlak van design is ontstaan, wijkt eveneens af van de eenmakingsfilosofie van het SMD. Het is 

zinvol om na te gaan of de handelsobstakels waarover de Europese overheid vaak klaagt, 

kunnen worden weggewerkt door één element van het SMD aan te nemen, om het daarna 

wezenlijk aan te passen en te koppelen aan anders georganiseerde intra-day- en 

balancingmarkten.  

1.6. Het referentieplatform in het rapport 

Figuur 1 toont de basisorganisatie waar wij verder in het rapport naar zullen verwijzen. In figuur 

1 zitten de real-time, day-ahead en forwardmarkten waaraan wij een fysieke intra-day markt 

toevoegen. Deze toevoeging rechtvaardigen wij als volgt. Ten eerste, de Europese visie op 

grensoverschrijdende handel omvat ook fysieke intra-day handel. Het Amerikaanse SMD heeft 

eveneens intra-day virtuele handel toegevoegd, wat tot op zekere hoogte gelijkt op de Europese 

fysieke intra-day handel. Een tweede reden is dat intra-day handel het dichtst in de buurt komt 

van continue handel, wat een gangbare veronderstelling is in de financiële sector. Ten slotte 
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overbrugt intra-day het interval tussen day-ahead en real-time, wat meteen ook aangeeft dat de 

Europese visie op balancing moet worden herzien.  

Wij beperken ons tot de energie- en transmissiemarkten zoals beschreven in figuur 1. Naast de 

opslag- en transportproblematiek zijn er nog andere ongewone kenmerken van elektriciteit die 

de ontwikkeling van handel en markten bemoeilijken. Betrouwbaarheid en de noodzaak van het 

behoud van een spinning reserve (reservevermogen op draaiende machines) of de mogelijk 

onvoldoende incentives voor investeringen in de zogenaamde “energy only” markten, het zijn 

enkele van de belangrijke vragen. In deze paper wordt daar niet op ingegaan; de focus ligt op de 

organisatie van de grensoverschrijdende handel in Centraal West-Europa (CWE) en er wordt 

alleen gekeken naar de energie- en transmissiemarkten.  

1.7. Het rapport 

Reguleringsinstanties en TSO's uit CWE bespreken momenteel een voorstel (zie Orientation 

study, CWE MC Project) om de grensoverschrijdende handel in CWE te organiseren op basis 

van een methodologie, Flow Based Market Coupling (FBMC) genaamd. Deze paper spitst zich 

toe op dat voorstel. De CWE-markt is hoofdzakelijk bilateraal, maar er zijn ook verschillende 

Power Exchanges (PX of energiebeurzen) bijgekomen waar day-ahead wordt vereffend. In 

hervormde elektriciteitsmarkten gebeurt het nu vaker dat georganiseerde en gedecentraliseerde 

markten naast elkaar bestaan. Dit is ook de regel voor het SMD in die zin dat het de 

transmissiemarkt slechts een beperkt aantal eisen oplegt. FBMC is gerelateerd aan het nodale 

prijszettingssysteem van het SMD, maar de details zijn wezenlijk verschillend. Wij kunnen dan 

ook steunen op de ervaring van het SMD om mogelijke problemen met FBMC te voorspellen. 

Ten slotte, FBMC heeft enkel betrekking op de day-ahead markt, terwijl de intra-day markt en 

het balancingsysteem anders georganiseerd zijn . Het SMD gaat daarentegen uit van eenzelfde 

design voor zowel day-ahead als real-time. De heterogeniteit van de marktmodellen is een 

andere potentiële bron van problemen die de ervaring van het SMD kan helpen verduidelijken. 

Dit zijn de thema’s die in dit rapport aan bod komen.  

De tekst is als volgt georganiseerd. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van 

de situatie die wij als volgt samenvatten: FBMC maakt een potentieel belangrijke stap in de 

ontwikkeling van de IEM mogelijk, maar is gevoelig voor misleidende “vereenvoudigingen”. De 

wijze waarop het elektriciteitsnethet elektriciteitsnet hier wordt voorgesteld is van het grootste 

belang. Hoofdstuk 3 bekijkt de huidige ontwikkelingen in het licht van de geschiedenis van de 

IEM: de invoering van een marktkoppelingsmechanisme dat is gebaseerd op 
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transmissiecapaciteiten in een deel van CWE was een eerste belangrijke stap, omdat het de 

noodzakelijke en nauwe prijszettingslink legde tussen energie en transmissiediensten. Deze 

stap blijft echter van nature beperkt door het feit dat de transmissiediensten die worden 

aangeboden niet zijn aangepast. Het FBMC-voorstel pleit voor de invoering van beter 

aangepaste transmissiediensten. Zoals gewoonlijk met de hervorming van de elektriciteitssector 

zal het eindresultaat echter afhangen van de details van de implementatie. De situatie vandaag 

is bijzonder delicaat omdat de verwachte grotere penetratie van windenergie de gevolgen van 

een onaangepaste implementatie van FBMC, laat staan van een status-quo, nog kan 

verergeren. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het technische materiaal dat nodig is om dit 

argument te ontwikkelen. Het hoofdstuk stelt de belangrijkste kenmerken voor van het flowgate-

model waarop het FBMC-voorstel is gebaseerd. Het legt de klemtoon op het onderscheid tussen 

de node-to-line Power Transmission Distribution Factor (PTDF – verdeelfactor van 

energietransmissie) van het originele flowgate-model en de zone-to-line PTDF van het 

voorliggende FBMC-voorstel: in het hoofdstuk wordt verklaard dat zone-to-line PTDF's heel wat 

veronderstellingen vereisen met betrekking tot het patroon van injectie en afname in de zone. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de “kritieke infrastructuur” die eveneens een bijzonder belangrijk 

kenmerk is van het FBMC-voorstel. In het hoofdstuk worden twee boodschappen gebracht: ten 

eerste, kritieke infrastructuur maakt het mogelijk om de echte oorzaken van de beperkingen van 

grensoverschrijdende handel beter te identificeren en om deze beperkingen te verminderen; en 

ten tweede, het zonemodel van het elektriciteitsnethet elektriciteitsnet kan deze potentiële 

vooruitgang neutraliseren. In de rest van de paper wordt de balans gemaakt van deze discussie 

en wordt aangegeven waarom FBMC wordt gebruikt om te komen tot een handelsplatform dat 

de verschillende fasen van day-ahead tot real-time overspant. In hoofdstuk 6 introduceren wij de 

ruimtelijke dimensie van het platform en geven wij aan dat de transmissiediensten die in FBMC 

worden geïntroduceerd, de reële mogelijkheden van de infrastructuur beter weerspiegelen, maar 

worden beïnvloed door de zone-indeling van het elektriciteitsnethet elektriciteitsnet. In hoofdstuk 

7 wordt ingegaan op de tijdsdimensie van het handelsplatform en wordt gesteld dat alle 

overwegingen die tot dusver in dit rapport zijn gekomen van toepassing zijn op zowel day-

ahead, intraday als real-time handel. Dit houdt in dat FBMC een systeem kan zijn dat de handel 

van day-ahead tot real-time ondersteunt. Ook het dubbele thema van het rapport, namelijk de 

potentiële vooruitgang ten gevolge van FBMC en de mogelijke problemen die samenhangen met 

de zoneweergave, is van toepassing op alle fasen van de handel. Maar hier zijn ook een aantal 

andere opmerkingen op hun plaats: (i) de problemen die door het zonesysteem in de day-ahead 

markt worden gecreëerd, worden groter naarmate men opschuift richting real-time; (ii) de 
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scheiding tussen PX en TSO’s die de EU-organisatie kenmerkt, is wellicht eveneens een nadeel 

in vergelijking met het geïntegreerde ISO/RTO dat de conform het SMD hervormde markten in 

de VS met succes beheert; (iii) er is geen goede reden om de organisatie van de markten en 

vooral de respectieve rol van de PX en TSO’s te veranderen wanneer men van day-ahead 

opschuift richting real-time. Deze discussie vormt de (toegegeven) ruime achtergrond voor de 

rest van het rapport waarin wij achtereenvolgens ingaan op de rol van FBMC in day-ahead, real-

time en intra-day handel. In hoofdstuk 8 gaan wij nader in op day-ahead handel. De OTC- en 

PX-markten zijn de twee belangrijkste componenten van de handel. In het FBMC-model 

organiseren de PX, samen met de TSO’s, de koppeling van de markt. Deze operatie houdt een 

Consumer and Producer Surplus Maximization probleem in (CPSM – maximalisering van het 

surplus van verbruikers en producenten): wij stellen dat er zich hier twee problemen voordoen. 

Het eerste is inherent aan het zonesysteem en kan worden vermeden door te opteren voor een 

nodaal model. Het tweede probleem is het gevolg van de handel in blokorders en is inherent aan 

machinebeperkingen. Deze beide kwesties komen aan bod in hoofdstuk 8. Wij bereiden de 

uitbreiding van deze overwegingen naar real-time en intra-day handel voor in hoofdstuk 9. In 

hoofdstuk 10 wordt de discussie met betrekking tot het handelsplatform toegespitst op de real-

time markt, en hoofdstuk 11 doet hetzelfde met balancing. Beide hoofdstukken komen tot de 

conclusie dat FBMC, afgezien van het zoneprobleem dat blijft bestaan, geschikt zou kunnen zijn 

voor beide types van handel. In het korte hoofdstuk 12 worden de belangrijkste punten die tot 

dan aan bod zijn gekomen, samengevat. In hoofdstuk 13 wordt kort ingegaan op de beperkingen 

die windenergie inhoudt voor het handelssysteem: de boodschap is dat intermittente bronnen de 

ontwikkeling van FBMC in twee richtingen rechtvaardigen: FBMC zou op ruimtelijk vlak 

geavanceerder zijn en omvat de verschillende handelsfasen. In het laatste hoofdstuk worden 

enkele indicaties gegeven met betrekking tot de ontwikkeling van zones ingeval men zou willen 

uitgaan van het “één land–één zone” principe waarop het huidige FBMC-voorstel is gebaseerd. 

Het rapport eindigt met de conclusies. 
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2. DE CONTEXT VAN DE CENTRAAL WEST-EUROPESE MARKT 

Heel wat hervormde elektriciteitssystemen hebben het SMD-paradigma niet overgenomen. Dit 

marktmodel is een product van de VS, maar het is tegelijkertijd ook de enige standaard voor wat 

de architectuur van de elektriciteitsmarkten betreft. Andere markten hebben hun eigen en heel 

specifieke kenmerken waardoor ze moeilijk met elkaar kunnen worden vergeleken. De 

hervorming van de Europese elektriciteitsindustrie is een toepasselijk geval, aangezien alle 

Lidstaten de markt design anders benaderden. Deze diversiteit heeft de ontwikkeling van de 

interne elektriciteitsmarkt gehinderd en heeft geleid tot de visie dat men eerst moet trachten om 

de nationale markten op regionale basis te integreren. Het resultaat daarvan is het zogenaamde 

Regionale Initiatief (ERGEG 2007, 2008). Wij concentreren ons op een van deze regionale 

markten, namelijk de Centraal West-Europese markt (CWE), die bestaat uit de drie Benelux-

landen plus Frankrijk en Duitsland. Naast bilaterale transacties beschikken vier van deze vijf 

CWE-landen eveneens over een georganiseerde day-ahead markt. Deze systemen ontwikkelen 

vandaag intra-day handel, maar geen ervan plant een real-time markt, laat staan een 

geïntegreerde real-time markt. Een grensoverschrijdend balancingmechanisme is echter 

voorzien na de implementatie van de grensoverschrijdende intra-day in 2009-2010. Er werd dus 

voorrang gegeven aan de integratie van de day-ahead markten, aangezien dit de enige zijn die 

vandaag op een significante schaal werken. Dit is het Flow based Market Coupling (FBMC) 

voorstel.  

2.1. Eerste stap voorwaarts: de aanvaarding van impliciete veilingen 

Drie van de day-ahead markten van CWE, namelijk die van België, Frankrijk en Nederland, zijn 

sinds november 2006 gekoppeld via wat wij verder de Transmission Capacity based Market 

Coupling (TCMC – op transmissiecapaciteit gebaseerde marktkoppeling) zullen noemen. TCMC 

is niet het equivalent van een volledige integratie van de drie markten, maar het is een stap in 

die richting. Wij houden hier geen rekening met de (grote) problemen die het gevolg zijn van een 

gebrek aan harmonisatie tussen openings- en sluitingsuren van de verschillende nationale 

markten. Deze problemen behoeven geen specifieke discussie over de methodologie, maar wel 

is duidelijk dat daarop moet worden ingegrepen om de integratie te verbeteren (Frontier 

Economics 2007). Relevanter in het kader van dit rapport is dat TCMC van volledige 

marktintegratie verschilt door de manier waarop het netwerk wordt behandeld. Over de toegang 

tot het elektriciteitsnet wordt in Europa al gediscussieerd sinds de oprichting van het Florence 

Regulatory Forum, en de discussie gaat ook vandaag nog in CWE door. De huidige koppeling 
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van de Belgische, Nederlandse en Franse markten (de trilaterale markt) was een positieve, 

maar beperkte stap in de goede richting; het anticipeert op  FBMC en de bespreking ervan kan 

ons dan ook helpen begrijpen wat er op het spel staat. 

De trilaterale markt is gebaseerd op een voorstelling van de grensoverschrijdende 

handelsmogelijkheden in termen van Transmissiecapaciteiten (TC). Dit wordt getoond in Figuur 

2.  

 

 

Figuur 2: Het netwerk in de trilaterale markt 

Iedere nationale markt (of, meer specifiek, iedere nationale PX) is daarin een knooppunt en de 

knooppunten zijn met elkaar verbonden door gekwalificeerde verbindingen, ook wel 

interconnecties of interconnectoren genoemd. Interconnectoren in de trilaterale markt worden 

volledig gekenmerkt door hun Transmissiecapaciteit (TC). Deze TC beperkt de hoeveelheid 

energie die door de interconnectoren kan stromen. Wij verwijzen soms naar het in figuur 2 

afgebeelde model als het koperplaatmodel van de markt: ieder knooppunt vormt er een zone 

met verwaarloosbare interne congestie (de koperplaat); deze zones zijn verbonden door 

beperkte transmissiecapaciteit. Deze weergave is intuïtief en handig, maar stemt niet overeen 

met het netwerkmodel dat een TSO zou gebruiken indien de drie systemen volledig in een 

eengemaakte markt zouden zijn geïntegreerd. Het is eveneens een model dat moeilijk aan te 

houden is wanneer Duitsland begin 2009 (zoals gepland) met de Benelux en Frankrijk wordt 

verbonden. Wij stellen dan ook dat de verdere ontwikkeling van de Europese interne 

elektriciteitsmarkt gedeeltelijk afhangt van het opgeven van het koperplaatmodel van de markt. 

Deze stelling moet positief worden bekeken. Ook al volstaan TCMC en het onderliggende 

koperplaatmodel van de markt nog lang niet voor een volledige marktintegratie, toch boden ze 

op zowel conceptueel als praktisch vlak aanzienlijke voordelen in vergelijking met andere 

systemen van het Europese vasteland die hier worden besproken. Een verdere stap is echter 

noodzakelijk om vooruitgang te kunnen boeken. 
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TCMC komt in hoofdzaak neer op een algoritme dat zich herhaalt tussen de drie nationale 

individuele PX. Het algoritme houdt rekening met de “Transmissiecapaciteiten” tussen de 

systemen en herhaalt zich tot zowel de energie- als de TC-markten vereffenen. Op die manier 

kan TCMC tegelijkertijd de prijzen bepalen voor energie en transmissiecapaciteit. In de inleiding 

hebben wij gesteld dat energie en transmissie in real-time nauw met elkaar samenhangen. Het 

gebruikelijke argument van de financiële sector dat er geen arbitrage is, suggereert dat de 

relatie die in real-time bestaat, ook voor de day-ahead markt moet gelden. TCMC erkent dat er 

een dergelijke rechtstreekse relatie is door tegelijkertijd de prijzen te berekenen voor day-ahead 

energie en transmissie. TCMC implementeert wat in het EU-jargon een impliciete veiling wordt 

genoemd. Het feit dat voor de implementatie van marktkoppeling gebruik wordt gemaakt van 

impliciete veilingen, is een positieve en logische stap in de integratie van de nationale markten. 

Het onmiddellijke praktische resultaat hiervan was een snelle convergentie van de prijzen in de 

drie markten en een beter gebruik van de “interconnectoren”. 

2.2. De tweede stap voorwaarts: het opgeven van transmissiecapaciteiten? 

We willen geen afbreuk doen aan de verdiensten van TCMC, maar deze aanpak is gebaseerd 

op een voorstelling van het elektriciteitsnet die een TSO nooit zou hebben gebruikt indien deze 

een geïntegreerd elektriciteitssysteem zou beheren dat België, Frankrijk en Nederland omvat. 

De reden is dat TC’s een slecht beeld geven van het elektriciteitsnet waarvan de TSO’s 

verondersteld worden zo goed mogelijk gebruik te maken. De ervaring met Order 888 van de 

FERC in de VS toont aan dat toegang tot “Transmissiecapaciteiten” niet volstaat om 

systeemoverschrijdende concurrentie te stimuleren. De ervaring met Order 2000 levert ook het 

alternatief: men moet de transmissiecapaciteit opgeven en Systeemoperatoren, ongeacht hun 

vorm, de taak geven om een markt van transmissierechten te organiseren die beter aansluit bij 

de realiteit van het elektriciteitsnet en nog steeds samen met de energiemarkt wordt verrekend. 

Het verschil tussen beide benaderingen is dus een zaak van verhandelde transmissieproducten: 

transmissiecapaciteit is niet geschikt als transmissieproduct. 

Flow Based Market Coupling (FBMC) levert betere transmissieproducten op. In de inleiding 

hebben wij aangegeven dat het transport van elektriciteit onderworpen is aan verscheidene 

beperkingen. Het Flow Based model dat aan de basis ligt van FBMC, geeft een redelijk beeld 

van deze beperkingen. Fysische wetten houden in dat een mazig net één systeem is waar 

ingrepen op bepaalde locaties gevolgen hebben voor de rest van het netwerk. Deze gevolgen 

kunnen worden beschreven aan de hand van de gevoeligheidscoëfficiënten (Power 



14/81 
 

Transmission Distribution Factors of PTDF) waarop wij verder in het rapport uitgebreid zullen 

ingaan. TCMC houdt geen rekening met deze gevolgen wanneer de markt wordt vereffend. 

FBMC brengt deze evenwel volledig in rekening. Het feit dat deze gevolgen er zijn, maakt dat de 

voorstelling van het elektriciteitsnet in overeenstemming met figuur 2 niet opgaat, namelijk een 

voorstelling waarbij nationale systemen koperplaten zijn (vrije zones die lijden onder congestie) 

die worden verbonden door interconnecties die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt 

(bijvoorbeeld, de flux N-B heeft geen impact op de flux B-F). Het afstappen van TC en het 

aanvaarden van een op de flux gebaseerde voorstelling van het elektriciteitsnet (PTDF en 

capaciteit van de lijnen) is essentieel voor een betere voorstelling en dus ook voor een betere 

toegang tot en prijszetting van de middelen van het elektriciteitsnet. Daarom zullen wij verder 

uitgebreid ingaan op de ontwikkeling en het gebruik van de PTDF’s. De op de flux gebaseerde 

voorstelling van het netwerk met PTDF stapt ook af van de onderliggende, en fysisch verkeerde, 

idee dat grensoverschrijdende handel een zaak is van grensoverschrijdende 

transmissiecapaciteit. De invoering van FBMC na de start van impliciete veilingen is bijgevolg 

een tweede positieve en mogelijk ook belangrijke stap in de juiste richting. 

Terwijl de ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt baat kan hebben bij deze twee positieve 

stappen, wijzen wij er ook op dat deze kan worden bedreigd door de specifieke constructie van 

de PTDF zoals die in het voorliggende FBMC-voorstel zijn opgenomen. Wij hebben al 

aangegeven dat FBMC de idee van nationale, door beperkte interconnectoren verbonden 

systemen loslaat. Verderop zullen wij ook ingaan op het feit dat de specifieke implementatie nog 

steeds vasthoudt aan het beeld van nationale systemen, zelfs al wordt de verbinding tussen 

deze systemen gewijzigd. FBMC beschouwt een nationaal systeem immers als een zone die 

elektriciteit tegen één enkele nationale prijs met haar buren verhandelt. Door met vier prijszones 

te werken die overeenkomen met de vier bestaande PX voert de voorgestelde implementatie 

van FBMC op het niveau van de handel opnieuw het zonemodel van het elektriciteitssysteem in 

dat op fysisch vlak via de invoering van node-to-line PTDF kon worden afgevoerd. Dit gebeurt 

ten koste van verreikende veronderstellingen, waardoor FBMC uiteindelijk uiterst moeilijk, zo 

niet onmogelijk kan worden geïmplementeerd.  

2.3. Varia  

FBMC komt in documenten over intra-day handel (Cegedel et al. zonder datum) slechts 

zijdelings ter sprake en ontbreekt totaal in discussies over balancing. De ervaring van het SMD 

suggereert dat deze verschillende handelsfasen gerelateerd zijn en moeten steunen op 
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vergelijkbare beschrijvingen van het elektriciteitsnet. De financiële logica stelt voorts dat de 

implementatie van verschillende organisatievormen van de handel tijdens verschillende fasen 

kan leiden tot artificiële vormen van arbitrage die worden gecreëerd door het handelsplatform, 

maar niet overeenstemmen met de economische realiteit. Het is dan ook zinvol om zich vragen 

te stellen over de uitbreiding van FBMC naar deze andere fasen van de handel om deze 

artificiële arbitrage te kunnen elimineren.  

Ten slotte hebben FBMC en TCMC het moeilijk om blokorders te verwerken. Dit is een 

algemeen probleem dat deel uitmaakt van, maar niet specifiek is voor het FBMC-voorstel. Dit 

wordt besproken in Hoofdstuk 8.4.  

2.4. Samenvatting van de aanbevelingen 

De bovenstaande bespreking schetst de inhoud van dit rapport. Wij gaan eerst in op de 

invoering van FBMC op de day-ahead markt. Wij stellen dat dit een belangrijke en goede stap is 

omdat deze zorgt voor een sterke band tussen energie- en transmissieprijzen terwijl een 

correcte voorstelling van het elektriciteitsnet wordt gehanteerd. De toepassing van dit principe 

zorgt echter voor problemen. De Flow Based beschrijving van het elektriciteitsnet is gevoelig 

voor valse vereenvoudiging. Een voorbeeld daarvan is de aanvaarding van een ruwe verdeling 

van het elektriciteitsnet in zones en interconnectielijnen. Dit beeld lijkt een vereenvoudiging, 

maar kan het probleem in werkelijkheid sterk vergroten. Door zones en landen met elkaar gelijk 

te stellen, zelfs voor grote systemen als Frankrijk en Duitsland, gaat het FBMC-voorstel verder 

op de meest extreme versie van deze valse vereenvoudigingen. Wij adviseren dan ook om 

FBMC te implementeren voor de day-ahead CWE-markt, maar dan zonder denkbeeldige 

vereenvoudigingen.  

De tweede aanbeveling is om FBMC uit te breiden tot de intra-day handel. Wij stellen dat de 

hulpmiddelen die voor day-ahead worden gebruikt, als dusdanig ook voor intra-day kunnen 

worden aangewend indien de beschrijving van het elektriciteitsnet voldoende gedetailleerd is. 

De organisatie van intra-day handel is zelfs eenvoudiger dan die van de day-ahead markt 

hoewel daar bijkomende communicatie voor nodig is. De toepassing van FBMC op de intra-day 

handel houdt ook in dat bepaalde ideeën over de prijszetting van transmissie voor intra-day 

moeten worden bijgesteld.  

De volgende aanbeveling is wellicht controversiëler: FBMC zou ook moeten worden toegepast 

op real-time om te komen tot een geïntegreerde real-time markt die het huidige 
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balancingsysteem vervangt. Ook hier kan het systeem dat wordt gebruikt voor day-ahead en 

intra-day handel als dusdanig worden aangewend om de real-time markt te vereffenen.  

Wij stellen dat deze maatregelen dringend moeten worden genomen. Het Europese beleid hecht 

veel belang aan de penetratie van hernieuwbare energie, en een aanzienlijk deel van de 

investeringen zal naar windenergie gaan. Wegens de intermittentie zal windenergie de 

netwerken zwaar belasten, zodat die bijzonder doeltreffend moeten worden beheerd. Een goede 

FBMC, die is gebaseerd op een gedetailleerde beschrijving van het elektriciteitsnet en één enkel 

platform dat day-ahead handel mogelijk maakt wanneer weinig wind wordt voorspeld en dat 

vrijwel real-time is wanneer er voldoende wind is, kan daartoe bijdragen.  

Ten slotte gaan wij ook even in op het probleem van de zonedefinitie in de Flow Based 

beschrijving van het elektriciteitsnet. Daarvoor verwijzen wij naar onze vorige stelling dat de 

voorgestelde versie van FBMC moeilijkheden kan opleveren: FBMC is een geschikt concept, 

maar de implementatie ervan kan door foute vereenvoudigingen worden verstoord. Er is weinig 

geweten over zonedefinitie, aangezien het merendeel van de systemen die voor fijnmazige 

netwerken een flow-based benadering hebben gevolgd, uiteindelijk hebben geopteerd voor een 

meer drastische benadering, door te kiezen voor een knooppuntensysteem waarbij het 

elektriciteitsnet wordt voorgesteld door bussen en lijnen. Wij overlopen kort wat hierover bekend 

is.  

 

 

3. DE REDENERING ACHTER FLOW BASED MARKTKOPPELING 

De ruimtelijke segmentering van het elektriciteitsnet op het vlak van infrastructuur of werking 

beperkt momenteel de integratie van de Europese energiemarkt. De integratie van de markt 

veronderstelt een handelsplatform waar spelers constant in ruimte en tijd kunnen handelen. 

Verordening 1228/2003 heeft transmissiecapaciteit (TC) ingevoerd om dit platform mogelijk te 

maken. Volgens deze visie bestaat het energiesysteem, of een deel ervan zoals de CWE-regio, 

uit een aantal landen die door interconnecties met een bepaalde transmissiecapaciteit van 

elkaar worden gescheiden. Dit is het koperplaatmodel: grensoverschrijdende handel wordt 

beperkt door de congestie die optreedt wanneer deze interconnecties verzadigd zijn, anders 

gezegd: wanneer de flux op de interconnector zijn TC bereikt. Verordening 1228/2003 slaat niet 

op congestie binnen de landsgrenzen. Dat is een zaak van de nationale TSO. Afgezien van 

artikel 1.7 van de richtlijnen inzake Congestion Management (Congestiebeheer) dat de TSO 
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verplicht om rekening te houden met de impact op naburige systemen van maatregelen die 

nationale congestie moeten verhelpen, is nationale congestie voor Verordening 1228/2003 een 

niet bestaand probleem. 

3.1. Een eerste, zij het beperkte, positieve stap: TCMC 

Netwerkmiddelen moeten over de verschillende transacties worden verdeeld. Stakeholders 

hebben expliciete veilingen aanvankelijk naar voren geschoven als de gewenste 

“marktgebaseerde” methode voor het toewijzen van TC. Expliciete veilingen erkenden dat de 

transmissie via bestaande infrastructuur een dienst is waarvoor een marktprijs moet worden 

vastgesteld. De invoering van expliciete veilingen heeft geleid tot een specifieke markt voor TC 

die niet samen met elektriciteit wordt vereffend. De erkenning dat TC een prijs heeft, was een 

nuttige stap, maar de echte stap voorwaarts kwam er met de invoering van impliciete veilingen 

om tegelijkertijd de prijs van energie en TC te bepalen. Dat heeft geleid tot de TC-gebaseerde 

koppeling van de Belgische, Nederlandse en Franse elektriciteitsmarkten. Hoewel de koppeling 

in vergelijking met het geavanceerde SMD nog vrij eenvoudig is, was dit toch een belangrijke 

stap in de richting van de integratie van deze drie markten. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat deze conceptuele en praktische ontwikkelingen nog niet zijn doorgedrongen tot intra-day en 

balancing: er is geen intra-day of real-time prijs voor transmissiecapaciteit.  

Niettegenstaande de vooruitgang die met TCMC werd geboekt, wordt vandaag erkend dat 

Transmissiecapaciteit geen juist beeld oplevert van het elektriciteitsnet, waardoor de 

handelsmogelijkheden worden beperkt. TC heeft ook vreemde eigenschappen: zo kan niet 

worden gewaarborgd dat transacties met betrekking tot TC op grensoverschrijdend niveau 

volledig compatibel zijn met de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het resultaat is dat het recht 

om TC te gebruiken de fysische en financiële zekerheid van de grensoverschrijdende transactie 

niet kan waarborgen. Dat zet de TSO’s er dan weer toe aan om een kunstmatig kleine TC te 

melden en zo zichzelf te beschermen tegen het afbreken van de transacties. TSO’s hadden al 

heel snel ingezien dat de voorstelling van het elektriciteitsnet op basis van TC niet voldeed. 

Tegelijkertijd werd in een aantal ETSO-documenten veel aandacht besteed aan de definitie van 

TC, terwijl andere ingingen op de erg vreemde eigenschappen van transmissiecapaciteit en 

stelden dat grote voorzichtigheid bij het gebruik ervan was aangewezen. TSO’s vertelden er niet 

bij wat onder voorzichtigheid moest worden verstaan. Reeds in april 2001 introduceerden zij een 

alternatieve Flow Based (FB) beschrijving van de elektriciteitsnetten, met andere woorden, net 

toen Verordening 1228/2003 werd voorgesteld en ruim voor die van kracht werd. In 
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verschillende rapporten die later door ETSO werden gepubliceerd, werd melding gemaakt van 

de chaotische organisatie van grensoverschrijdende handel die het gevolg was van de 

toewijzing van TC aan de hand van al dan niet op de markt gebaseerde methodes. Op datzelfde 

ogenblik werden in de literatuur in de VS vergelijkbare problemen besproken en werd ingegaan 

op het nauwe verband tussen TC en fout lopende elektriciteitstransacties aan beide zijden van 

de Atlantische Oceaan. In Europa en in Noord-Amerika werd een vergelijkbare houding 

aangenomen: hoewel men het over het algemeen eens was dat het begrip TC niet voldeed, 

botste de aanvaarding van iets anders op heel wat weerstand, tenminste tot  de successen van 

PJM duidelijk aangaven hoe het verder moest.  

Het heeft niet veel zin om in detail in te gaan op de misvatting dat een concurrerende 

elektriciteitsmarkt tot stand kan komen op basis van TC, behalve dan om er nog eens op te 

wijzen dat het probleem is gerelateerd aan de handel in onaangepaste transmissiediensten die 

de echte mogelijkheden van het elektriciteitsnet niet weerspiegelen. Het gevolg hiervan is dat 

vooruitgang alleen mogelijk is wanneer beter aangepaste transmissiediensten worden 

geïntroduceerd. Dit punt zal verder in de paper worden uitgewerkt. De discussie kan als volgt 

worden geopend. Zoals aangegeven in figuur 2 is de beschrijving van het elektriciteitsnet aan de 

hand van transmissiecapaciteit gebaseerd op, onder meer, een dubbele verzameling: 

knooppunten worden gegroepeerd in zones en lijnen worden gebundeld tot interconnectoren. 

Het probleem is dat wij, met uitzondering van het specifieke geval van radiale grids, niet weten 

hoe elektrische knooppunten en lijnen zodanig kunnen worden gekoppeld dat de oorspronkelijke 

eigenschappen van het elektriciteitsnet in een optimale verdeling behouden blijven. Wij weten 

dat bundelen in theorie niet mogelijk is en moeten leren uit de fouten die in de praktijk worden 

gemaakt. Door deze problemen (i) beperken TSO’s handel ex ante en (ii) kunnen zij de 

transacties die zij ex ante hebben aanvaard, niet ex post garanderen. Daar kan nog aan worden 

toegevoegd dat deze organisatie TSO’s tegenstrijdige incentives oplevert: zij kunnen TC niet 

maximaliseren zoals opgelegd door Verordening 1228/2003 zonder tegelijkertijd het risico te 

vergroten dat transacties moeten worden ingeperkt en zij boetes opgelegd krijgen. Rationele 

TSO’s die in een TC-stelsel werken, zullen de TC dan ook beperken. Met de penetratie van 

windenergie en de daarmee samenhangende intermittentie zullen deze problemen in de 

toekomst nog groter worden. Wij gaan er dan ook vanuit dat een concurrerend 

elektriciteitssysteem in een fijnmazig netwerk zoals dat van CWE moet steunen op iets anders 

dan TC.  
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3.2. Een tweede stap: FBMC? 

De TC-voorstelling van het elektriciteitsnet is gebaseerd op het bundelen van zowel 

knooppunten als lijnen. De voorgestelde FBMC gaat niet langer uit van een bundeling van de 

lijnen en levert dan ook een betere voorstelling op van het elektriciteitsnet. Maar FBMC houdt 

wel vast aan de bundeling van knooppunten in zones. Vergeet, voorlopig, de mogelijke 

problemen die door de laatstgenoemde bundeling worden veroorzaakt en denk aan de 

bovenvermelde discussie, namelijk dat TCMC een verbetering inhield in vergelijking met eerdere 

concepten, omdat van expliciete veilingen van de infrastructuur werd overgestapt op impliciete 

veilingen. Wij wensen de vooruitgang op het vlak van FBMC te behouden en over te gaan tot 

een impliciete veiling van het elektriciteitsnetdiensten die dankzij de op de flux gebaseerde 

voorstelling van het netwerk mogelijk zijn geworden. Dit is precies wat het huidige FBMC-

voorstel doet. Het omvat twee verbeteringen met betrekking tot de expliciete veiling van TC die 

mogelijkerwijze de werking van de markt kunnen verbeteren: het houdt vast aan impliciete 

veilingen en past dat toe op individuele lijnen. Dat zorgt voor betere TC, maar lost niet alle 

problemen op: FBMC gaat nog steeds uit van een bundeling van knooppunten in zones, een 

proces dat wij niet echt goed beheersen. Wij stellen hier dat een onaangepaste bundeling van 

knooppunten in het geval van FBMC het potentieel inzake vooruitgang ernstig kan schaden of 

zelfs volledig onderuit kan halen! Wij stellen verder dat de kans dat dit gebeurt door de 

penetratie van windenergie in de toekomst nog groter zal worden. Het bundelen van 

knooppunten (en, hoeft het nog gezegd, een combinatie van de bundeling van knooppunten en 

lijnen) in combinatie met een grotere penetratie van windenergie zal TSO’s ertoe aanzetten om 

de grensoverschrijdende handel verder te beperken teneinde de veiligheid van het 

elektriciteitsnet te waarborgen. Een grotere penetratie van windenergie die leidt tot een 

beperking van de grensoverschrijdende handel, is onaanvaardbaar voor het Europese beleid! 

Hierna worden deze punten uitvoeriger beschreven: er wordt ingegaan op het potentieel dat 

wordt geboden door FBMC, zowel voor wat day-ahead als andere handelsvormen betreft, en er 

wordt nagegaan hoe een onaangepaste bundeling van knooppunten in zones dit potentieel 

teniet zou kunnen doen. Het rapport verwijst niet naar TC, tenzij dat nodig is om duidelijkheid te 

scheppen. Het rapport gaat evenmin in op expliciete veilingen, aangezien die niet nodig zijn voor 

de bespreking van FBMC.  
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4. DE FYSISCHE REALITEIT VAN FBMC: FLOWGATE 

Een elektriciteitsnet kan worden beschouwd als een geheel van knooppunten die via 

elektriciteitslijnen met elkaar zijn verbonden. InjectieInjectie en afname van energie gebeuren ter 

hoogte van de knooppunten en het resultaat daarvan is dat er energie door de lijnen stroomt. 

Fysische eigenschappen gekend als de wetten van Kirchoff gaan over injectieinjectie, afname 

en stromen. De eerste wet van Kirchoff is een loutere vaststelling van een verschijnsel: de som 

van alle stromen die in een knooppunt samenkomen en vanuit dat knooppunt vertrekken, is 

gelijk aan nul. Deze wet is duidelijk en de interpretatie ervan zorgt niet voor controverse. De 

tweede wet van Kirchoff is over het algemeen bekend als het principe van de minste weerstand. 

Energie verspreidt zich over de verschillende lijnen van het netwerk, zodat ze zo min mogelijk 

weerstand ondervindt. Deze tweede wet ligt vaak aan de basis van problemen voor wat de 

hervorming van de elektriciteitssector betreft. 

 

 
Figuur 3: Illustratie van de tweede wet van Kirchoff  

 

De implicatie van de tweede wet van Kirchoff wordt geïllustreerd in Figuur 3. Stel dat er een 

aantal generatoren zijn ter hoogte van knooppunt ND en dat er een belangrijke afnemer zit ter 

hoogte van knooppunt SD. Stel dat twee lijnen BNF en D de knooppunten ND en SD verbinden; 

stel dat lijn BNF vier keer zoveel weerstand oplevert als D. De stroom van A naar B wordt dan 

verdeeld over de twee lijnen, waarbij de stroom via D vier keer zo groot is als de stroom via 

BNF. De wetten van Kirchoff worden wiskundig weergegeven in de zogenaamde load-flow-

vergelijkingen. Het komt er ongeveer op neer dat weerstand wordt vervangen door impedantie; 

energie wordt opgesplitst in “actieve” en “reactieve” componenten; de eerste wordt onmiddellijk 

verbruikt, terwijl de tweede nodig is voor de transmissie van actieve stroom door de spanning te 

controleren. De actieve stroom is de stroom die wij kennen; de reactieve stroom is moeilijker te 
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interpreteren en ontbreekt doorgaans, maar zeker niet altijd (zie FERC 2005), in de discussies 

over de hervorming van de energiesector. Het is inderdaad zo dat de discussie meestal wordt 

beperkt tot een lineaire benadering van de relaties die de stroom van actieve energie 

beschrijven. Deze benadering wordt de DC load-flow-benadering genoemd. Ze komt overeen 

met een voorstelling van het elektriciteitsnet aan de hand van coëfficiënten die gekend zijn als 

de Power Transmission Distribution Factors (PTDF). Het FBMC-voorstel gaat uit van de PTDF-

voorstelling. Wij illustreren dit principe in figuur 4 (ontleend aan Chao en Peck 1998).  

4.1. De node-to-line PTDF als beschrijving van het elektriciteitsnet  

 
3

2

5

4

1

6

 
Figuur 4:  

Figuur 4 toont een netwerk bestaande uit zes knooppunten en 8 lijnen. De drie knooppunten in 

het noorden (1, 2, 3) behoren tot de zone Noord of zone 1; de drie knooppunten in het zuiden (4, 

5, 6) behoren tot de zone Zuid of zone II. Lijnen 1-6 en 2-5 verbinden de zones Noord en Zuid. 

De lijnen worden gekenmerkt door “admittantie” (het tegengestelde van impedantie) waarvan de 

waarden als data worden ingevoerd in de load-flow-vergelijkingen. In het voorbeeld van Chao en 

Peck wordt er specifiek en verkeerdelijk vanuit gegaan dat alle lijnen admittantie 1 hebben (in de 

DCload-flow-berekening), behalve dan de twee verbindingslijnen 1-6 en 2-5 die de zones Noord 

en Zuid verbinden en waarvan de admittantie 2 is. De DCload-flow-berekening houdt geen 

rekening met reactieve energie en lineariseert de niet-lineaire relaties die de stroom van actieve 

stroom beschrijven rond waarden die tijdens de relevante periode worden verwacht 

(bijvoorbeeld morgen om 10u). Deze lineaire relaties zijn dus geldig voor stromen die niet te 

zeer afwijken van deze verwachte waarden. Deze linearisering houdt ook in dat verliezen 

worden genegeerd.  
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Stel dat in dit elektriciteitsnet zonder verlies injectieinjecties en afnames gebeuren. Kies een 

specifiek knooppunt (knooppunt 6) en maak hiervan de hub of het onbalansknooppunt. De 

stromen in de lijnen zoals die door de DCload-flow-berekening worden bepaald, vertonen de 

volgende eigenschappen.  

(i)  Ze kunnen worden opgeteld in die zin dat de stroom op een bepaalde lijn (bijvoorbeeld lijn 1 

naar 6) de som is van de stromen die op die lijn worden gegenereerd door iedere 

injectieinjectie of afname aan een knooppunt. 

(ii) De stroom in een lijn die afkomstig is van de injectieinjectie of afname in een knooppunt, 

wordt weergegeven door een coëfficiënt (de Power Transmission Distribution Factor of 

PTDF) die afhangt van het knooppunt en de lijn. De PTDF’s voor injectieinjectie en afname 

zijn in absolute waarde gelijk, maar hebben een tegengesteld teken.  

Tabel 1 vermeldt de waarden van de PTDF’s. Om deze cijfers te illustreren, dient u te kijken 

naar het cijfer links boven (0,25 in cel (1; L12)). Het is gelijk aan de stroom in lijn 1-2 die 

afkomstig is van een injectieinjectie ter hoogte van knooppunt 1 en de afname bij de hub ter 

hoogte van knooppunt 6. 

 L12 L23 L31 L16 L25 L45 L56 L64 

1 0.25000  -0.12500 -0.12500 0.62500 0.37500 -0.12500 0.25000 -0.12500

2 -0.33333 0.16667 0.16667 0.50000 0.50000 -0.16667 0.33333 -0.16667

3 -0.04167 -0.47917 0.52083 0.56250 0.43750 -0.14583 0.29167 -0.14583

4 -0.04167 0.02083 0.02083 0.06250 -0.06250 0.35417 0.29167 0.64583 

5 -0.08333 0.04167 0.04167 0.12500 -0.12500 -0.29167 0.58333 -0.29167

 
Tabel 1: PTDF van het voorbeeldnetwerk 

Het FBMC-voorstel gaat uit van een beschrijving van het elektriciteitsnet aan de hand van 

PTDF’s. Zoals hierboven aangegeven, hangt de berekening af van een aantal 

vereenvoudigingen. Om die te kunnen gebruiken, kunnen een aantal ex post aanpassingen 

vereist zijn. De DC load-flow-berekening houdt geen rekening met reactieve energie en kan dus 

ook niet worden gebruikt voor de prijszetting daarvan. Dat gebeurt in een ander onderdeel van 

het martkontwerp, namelijk door de aanvullende diensten (zie FERC 2005 voor een bespreking 

van de prijszetting van reactieve energie). De DC load-flow-berekening houdt evenmin rekening 

met verliezen, zodat die ook in een afzonderlijke markt worden behandeld. De linearisering van 
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de niet-lineaire loadflowvergelijkingen van actieve energie is eveneens een vereenvoudiging. Dit 

kan worden opgevangen door de PTDF’s te herberekenen na een significante wijziging van de 

flux. 

Deze op de flux gebaseerde voorstelling van het elektriciteitsnet staat in de literatuur in de VS 

bekend als het flowgate-model: iedere lijn is een flowgate. Flowgates worden gedefinieerd voor 

iedere combinatie van een knooppunt (b) en een lijn (l): de PTDF voor knooppunt b en lijn 1 

staat voor de stroom in lijn 1 die het gevolg is van een injectie ter hoogte van knooppunt b en de 

afname ter hoogte van het onbalans/hub-knooppunt. De capaciteit van de lijnen vervolledigt de 

beschrijving van het elektriciteitsnet, die dus bestaat uit de node-to-line PTDF’s en de capaciteit 

van de lijnen. Het flowgate-model levert een goede lokale voorstelling op van het 

elektriciteitsnet, op voorwaarde dat wordt voldaan aan een aantal voorwaarden (fasehoek) voor 

de linearisering van de loadflowvergelijkingen. Het Europese elektriciteitsnet voldoet doorgaans 

aan die laatste voorwaarden.  

4.2. Een delicate stap: van node-to-line PTDF naar zone-to-line PTDF 

Het grootste verschil tussen het oorspronkelijke flowgate-model en het FBMC-voorstel zit in de 

bundeling van knooppunten tot zones. Het FBMC-voorstel beschrijft het elektriciteitsnet immers 

niet in termen van individuele knooppunten en lijnen. Het bundelt de knooppunten in zones 

(bijvoorbeeld knooppunten 1, 2 en 3 worden gebundeld in zone I) en het vervangt de 

respectieve node-to-line PTDF’s (bijvoorbeeld PTDF1,1-6) door zone-to-line PTDF’s (bijvoorbeeld 

PTDFI,(1-6)). Een zone-to-line PTDF geeft de oplopende flux in de lijn weer die het gevolg is van 

een bijkomende injectie in de zone (de afname gebeurt steeds ter hoogte van het balancing 

knooppunt 6). Dit komt erop neer dat de beschrijving van de initiële grid uit Figuur 4 wordt 

opgegeven ten voordele van de gebundelde versie van Figuur 5: de lijnen behouden hun 

individuele karakter, maar de knooppunten gaan op in de zones.  

 

 

Figuur 5: De FBMC-voorstelling van het elektriciteitsnet 
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We merken op dat de TC-gebaseerde voorstelling van het elektriciteitsnet verder gaat dan deze 

bundeling. Het netwerk wordt dan voorgesteld zoals in Figuur 6 waarbij de verschillende lijnen 

die de beide zones verbinden, ook nog eens worden gebundeld in een enkele gebundelde 

flowgate.  

 

.

.
 

Figuur 6: De TC-voorstelling van het elektriciteitsnet 

Het is geweten dat van het elektriciteitsnet geen ruwe voorstelling kan worden gemaakt die 

volledig overeenstemt met het fysische model waarbij knooppunten en lijnen afzonderlijk worden 

geïdentificeerd. Met andere woorden, het elektriciteitsnet uit Figuur 5 zal nooit gelijk zijn aan het 

elektriciteitsnet van Figuur 4, en het elektriciteitsnet uit Figuur 6 geeft een nog slechtere 

voorstelling van de realiteit. De constructie van een redelijk gebundeld netwerk is dan ook 

duidelijk een deel van het probleem van de implementatie van FBMC. In het voorlaatste 

hoofdstuk komen wij hierop terug, maar wij geven nu reeds mee dat het FBMC-voorstel ervan 

uitgaat dat de zones samenvallen met landen: alle knooppunten van een land worden 

gebundeld in één zone. Het belangrijkste voordeel van het voorliggende FBMC-voorstel in 

vergelijking met TCMC is dan ook dat de lijnen niet worden gebundeld en dat door het gebruik 

van PTDF’s wordt vastgehouden aan een expliciete voorstelling van de tweede wet van Kirchoff. 

Het belangrijkste nadeel is dat de knooppunten nog steeds worden gebundeld en dat de node-

to-line PTDF’s daardoor worden vervangen door zone-to-line PTDF’s. De vraag is dan ook 

welke de impact is van de bundeling van de knooppunten. Daar gaan wij nu dieper op in. 

4.3. De constructie van een zone-to-line PTDF 

De lineariteitseigenschappen van het flowgate-model houden in dat de stroom in een lijn ten 

gevolge van een globale oplopende injectie van 1 MW in een zone de som is, verspreid over alle 

knooppunten van de zone, van de stromen die ontstaan ten gevolge van de oplopende injecties 
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ter hoogte van de individuele knooppunten in de zone. Het is duidelijk dat het resultaat afhangt 

van de wijze waarop de oplopende injectie van 1 MW gespreid wordt over injecties ter hoogte 

van de knooppunten in die zone. Het FBMC-voorstel verwijst naar deze coëfficiënten als 

Generation Shift Keys (hierna afgekort tot GSK), maar gaat niet in op de keuze (zie Hoofdstuk 

3.2.4.3 van het voorstel); het stelt alleen dat de TSO de GSK zullen selecteren op basis van de 

ervaring of volgens bepaalde regels. Wij illustreren de benadering aan de hand van figuur 4 van 

Chao en Peck (1998). Wij gaan voor de GSK uit van de netto-opwekking, met andere woorden 

door de afnames af te trekken van de opwekking. Het geval kan ook zonder verrekening worden 

besproken.  

Neem de injectie en de afnames ter hoogte van de verschillende knooppunten van het 

elektriciteitsnet zoals afgebeeld in figuur 4. Chao en Peck berekenen een perfect concurrentie-

evenwicht op hun netwerk en komen uit op injecties van respectievelijk 300 en 300 ter hoogte 

van knooppunten 1 en 2, en een afname van 200 ter hoogte van knooppunt 3. De Zone Noord 

(zone I) exporteert daardoor 400 naar Zone Zuid (zone II). Veronderstel dat deze injecties 

overeenkomen met de vaststellingen die de TSO hanteren om de GSK te berekenen. Deze zijn 

dan gelijk aan 
300
400

, 300
400

,− 200
400

⎛ 
⎝ 
⎜ 

⎞ 
⎠ 
⎟ = (0.75,0.75,−0.5). Op basis van de node-to-line PTDF’s uit 

Tabel 1 levert dat een Zone I to line (1–6) PTDF op van  

PTDFI ,(1−6) = 0.75 × 0.625+ 0.75 × (0.500) − 0.5 × 0.56250 = 0.5625. 

Neem nu een ander opwekkingspatroon, namelijk 200 en 400 ter hoogte van knooppunt 1 en 2 

bij een onveranderde afname van 200 ter hoogte van knooppunt 3 (Zone I exporteert nog steeds 

400). De GSK worden dan , wat een Zone I to line (1–6) PTDF oplevert van 

PTDFI ,(1−6) = 0.5 × (0.625)+ 1× (0.50) − 0.5 × 0.56250 = 0.53125. 

Neem nu (200, 200, -200) als patroon van injectie en afnames (export van 200), dan worden de 

GSK (1, 1, -1) en komt de Zone I to line (1-6) PTDF uit op  

PTDFI ,(1−6) = 1.0 × (0.625)+ 1× (0.50) −1.0 × 0.56250 = 0.5625. 

Men zou kunnen stellen dat een variatie in de berekening van PTDFI,(1-6) van 5% als functie van 

de GSK niet veel is. Wij beperken er ons hier voorlopig toe om te besluiten dat zone-to-line 

PTDF’s niet langer cijfers zijn die alleen afhangen van de fysische kenmerken van het 

elektriciteitsnet. Ze hangen eveneens af van de veronderstelde allocatie van de stromen in de 
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zone, met andere woorden: van de GSK’s. Het FBMC-voorstel zegt bijzonder weinig over deze 

veronderstellingen. Wij komen verder in de tekst meermaals op deze kwestie terug.  

 

 

5. DE FYSISCHE REALITEIT VAN FBMC: VAN LIJNEN NAAR KRITIEKE 

INFRASTRUCTUUR  

Ten tijde van de volledig gereguleerde industrie was de veiligheid van de werking van het 

elektriciteitsnet een belangrijk probleem. Dat is vandaag niet anders en ten gevolge van de 

penetratie van intermittente bronnen zoals windenergie zal dat aspect naar alle 

waarschijnlijkheid nog dramatisch aan belang winnen. De N-1 en N-k criteria zijn 

standaardinstrumenten om de veiligheid van het elektriciteitsnet te waarborgen: deze criteria 

eisen dat het systeem een aantal ex ante gekozen problemen overleeft, en dat kunnen zowel 

problemen met lijnen en opwekkingscapaciteit als een combinatie van beide zijn. In het 

flowgate-model van het elektriciteitsnet kunnen deze criteria rechtstreeks worden verwerkt, wat 

maakt dat dit model een bijzonder aantrekkelijke manier is om de veiligheid van het 

elektriciteitsnet aan te pakken. Het voorbeeld in figuur 7 laat naast de normale status van het 

netwerk twee gebeurlijke vormen zien van het elektriciteitsnet. De toepassing van het N-1 of N-k 

criterium in de op de flux gebaseerde benadering houdt in dat de PTDF’s van het systeem 

moeten worden berekend voor de verschillende gebeurlijke vormen.  

5.1. PTDF voor gebeurlijke vormen 

De berekening van PTDF’s voor gebeurlijke vormen kan voor zowel node-to-line als zone-to-line 

PTDF’s. Wij beginnen met de node-to-line PTDF’s. Tabel 2 bevat de resultaten voor de beide 

gebeurlijke vormen. De resultaten worden respectievelijk vermeld voor problemen met lijnen 1-6 

en 2-5. 

 

 

Figuur 7: Normale en gebeurlijke vormen 



27/81 
 

 

 L12 L23 L31 L25 L45 L56 L64 

1 0.66667 -0.33333 -0.33333 1.00000 -0.33333 0.66667 -0.33333

2 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 -0.33333 0.66667 -0.33333

 3 0.33333 -0.66667 0.33333 1.00000 -0.33333 0.66667 -0.33333

4 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.33333 0.33333 -0.66667

5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.33333 0.66667 -0.33333

 

 L12 L23 L31 L16 L45 L56 L64 

1 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

2 -0.66667 0.33333 0.33333 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

3 -0.33333 -0.33333 0.66667 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

4 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.33333 0.33333 -0.66667

5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.33333 0.66667 -0.33333

 

Tabel 2: PTDF voor de gebeurlijke vormen van het voorbeeldnetwerk 

Wij berekenen nu de zone-to-line PTDF’s wanneer lijn (2-5) is uitgeschakeld, en doen dezelfde 

oefening als hierboven voor wat injectie en afnames betreft ten belope van (300, 300, -200), of 

GSK van . De Zone I to line (1–6) PTDF is gelijk aan 

0.75 × 1 + 0.75 × 1 – 0.5 × 1 = 1.0  

Men kan snel zien dat het resultaat identiek is wanneer de “generation shift keys” (0.5,1,-0.5) 

zijn. Hier kan uiteraard worden opgeworpen dat de gegevens voor injectie en afname die voor 

de berekening van de GSK’s worden gebruikt, moeten worden aangepast om de capaciteit van 

het netwerk in geval van problemen te weerspiegelen. Met name het patroon (300, 300, -200)  

gaat impliciet uit van een uitvoer van 400, wat niet haalbaar is wanneer lijn (2-5) niet 

beschikbaar is en de limieten op de lijnen (1-6) en (2-5) allebei 200 zijn. Men kan dus makkelijk 

nagaan dat bij een injecties- en afnamepatroon (200, 200, -200), met GSK’s van (1, 1, -1) 

uitvoer haalbaar is. Dit levert ook een zone-to-line PTDF op van  



28/81 
 

1.0 × 1 + 1.0 × 1 – 1.0 × 1 = 1.  

In feite leveren alle haalbare injectie- en afnamepatronen die de overblijvende interconnectie 

van capaciteit 200 satureren, in dit geval een zone-to-line (1-6) PTDF op van 1.  

5.2. Kritieke infrastructuur 

Wanneer de PTDF’s gekend zijn, hetzij voor bus-to-line, hetzij voor zone-to-line, kan de flux in 

een lijn voor een bepaald injectie- en afnamepatroon worden gesimuleerd. De relaties hiervoor 

kunnen onmiddellijk worden afgeleid van de lineariteitseigenschappen van de PTDF’s; ze 

worden vermeld in het FBMC-voorstel (zie Hoofdstuk 3.2.6) en kunnen als dusdanig worden 

gebruikt. De flux in iedere lijn hangt af van de capaciteit van de lijn. De op de PTDF gebaseerde 

relaties en de beperkingen van de lijn voor de flux in de normale en gebeurlijke vormen van het 

elektriciteitsnet zijn bepalend voor de mogelijke injecties en afnames. Veronderstellen dat alle 

lijnen in iedere gebeurlijke vorm kunnen worden overbelast, is al te omslachtig en overbodig. In 

het FBMC-voorstel wordt daarom het begrip “kritieke infrastructuur” geïntroduceerd; dit slaat op 

alle uitrusting die in normale en gebeurlijke vormen overbelast zou kunnen worden. Ervan 

uitgaande dat men de kritieke infrastructuur kan identificeren en de PTDF’s daarvan vooraf kan 

berekenen, kunnen de fluxbeperkingen en zo ook de omvang van het probleem worden beperkt, 

zodat het probleem beter beheersbaar is. Het FBMC-voorstel laat het aan de TSO’s over om 

aan te geven welke infrastructuur ‘kritiek’ is in de normale toestand en de desbetreffende 

gebeurlijke vormen. TSO’s zijn zonder twijfel het best geplaatst om ex ante (alvorens het 

probleem van de marktclearing op te lossen) te bepalen welke lijnen kritiek zouden kunnen 

worden. Wij stellen evenwel dat het ook redelijk is om een test te plannen die ex post (nadat het 

probleem van de marktclearing is opgelost) de geldigheid van deze ex ante keuze controleert. 

 

5.3. Potentieel voor vooruitgang introduceren 

Het begrip “kritieke infrastructuur” is een onmiddellijk nevenproduct van het flow-based model 

van het elektriciteitsnet. De invoering van kritieke infrastructuur kan leiden tot een herziening van 

de visie op grensoverschrijdende handel in Europa. Over het algemeen wordt immers 

aangenomen dat congestie van het elektriciteitsnet zich doorgaans voordoet op interconnecties 

waarvan de capaciteit te laag is, en dat deze beperkte infrastructuur de fysieke oorzaak vormt 

van beperking van de grensoverschrijdende handel. De rechtspraak van de Europese 

mededingingsautoriteiten illustreert dit standpunt: behalve voor handelsbarrières die los staan 
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van deze discussie, kijken de mededingingsautoriteiten naar onvoldoende interconnectie-

transmissiecapaciteit om de relevante geografische elektriciteitsmarkt te definiëren. De ervaring 

van hervormde elektriciteitssystemen leert dat deze visie misleidend werkt; er doet zich ook 

congestie voor binnen de landsgrenzen en daar wordt dat vaak ondervangen door countertrade 

(redispatching). Soms wordt dat ook opgelost door de aangegeven transmissiecapaciteit 

kunstmatig te beperken, wat betekent dat beperkte interconnectiecapaciteit gewoon kan 

verwijzen naar beperkte binnenlandse capaciteit. Een recent onderzoek door de ETH Zürich en 

de Zwitserse TSO (Duthaler et al 2008) bevestigt voor UCTE wat in tal van andere systemen 

werd vastgesteld: binnenlandse congestie van gebeurlijke vormen vormt de echte beperking van 

het systeem en zorgt ervoor dat TSO’s de transmissiecapaciteit artificieel gaan beperken. De 

verplichte richtlijn inzake Congestiebeheer van Verordening 1228/2003 lijkt het enige officiële 

EU-document te zijn waarin vandaag de mogelijkheid van restrictieve praktijken van TSO’s om 

hun binnenlandse problemen op te lossen wordt erkend en waarin wordt toegegeven dat 

grensoverschrijdende handel niet alleen een zaak is van interconnectiecapaciteit. De opname 

van kritieke infrastructuur, waaronder mogelijkerwijze ook binnenlandse infrastructuur valt, is 

dan ook een essentieel gegeven voor verdere vooruitgang. FBMC laat deze opname toe. 

Om de mogelijke rol van binnenlandse infrastructuur in de beperking van grensoverschrijdende 

handel te begrijpen, kijken wij naar het voorbeeld uit Figuur 4 en de gebeurlijke vormen uit 

Figuur 7. Uit de normale toestand blijkt dat de lijnen 1-6 en 2-5 de enige kritieke infrastructuur 

vormen. Om dit standpunt te bewijzen, is een berekening met de reële data van het 

elektriciteitsnet noodzakelijk; dit kan hier heel makkelijk worden gedaan en daaruit blijkt dat de 

lijnen 1-6 en 2-5 in het voorbeeld met zes knooppunten van Chao en Peck te kampen hebben 

met congestie zonder dat er een lijn uitvalt. Diezelfde berekening geeft echter ook aan dat ook 

andere lijnen makkelijk kritiek kunnen worden. De PTDF’s van de knooppunten 1 en 2 met lijn 

(1-2) in tabel 1 zijn respectievelijk 0,25 en -0,33 voor de normale vorm. Tabel 2 geeft aan dat ze 

gelijk zijn aan +/- 0,66 wanneer lijn (1-6) of lijn (2-5) niet beschikbaar is. De flux in lijn (1-2) na 

injectieen in 1 of 2 is dus tweemaal zo groot wanneer lijn (1-2) of lijn (2-5) onbeschikbaar is; lijn 

(1-2) kan dus inderdaad kritieke infrastructuur worden omdat rekening moet worden gehouden 

met onvoorziene gebeurtenissen. Deze conclusie met betrekking tot lijn (1-2) is het resultaat van 

een ex ante berekening die gebeurt om de veiligheid van het netwerk te waarborgen. Het zal 

slechts zelden een ex post vaststelling zijn van de flux op die lijn, omdat deze lijn alleen 

gesatureerd zal geraken in het veeleer zeldzame geval van een onvoorziene gebeurtenis op een 

van de interconnectoren. De mogelijke saturatie van lijn (1-2) kan wel wegen op de TC tussen 

de twee zones: een beperking van de flux op de interconnectie vermindert de totale export van 
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zone I naar zone II en dus ook de flux op lijn 1-2 tijdens onvoorziene gebeurtenissen. Hierdoor 

wordt het risico op congestie op die lijn in die gebeurlijke vorm dan weer beperkt. Het 

binnenlandse congestieprobleem wordt daardoor kleiner en de kosten voor countertrade dalen.  

De praktijk van het “verschuiven” van de binnenlandse congestie naar de grens wordt in principe 

verboden door de verplichte richtlijnen die deel uitmaken van Verordening 1228/2003. De 

ervaring heeft uitgewezen dat de praktijk wel degelijk bestaat, zelfs in zogezegd transparante en 

efficiënte systemen als Nordel. Het reeds aangehaalde onderzoek van Duthaler et al. (2008) 

bevestigt dat binnenlandse congestie een belangrijke rol speelt bij de definitie van de TC. De 

praktijk hangt samen met wijzigingen van de PTDF’s van binnenlandse lijnen wegens 

onvoorziene gebeurtenissen, een verschijnsel dat TSO’s bijzonder goed kennen, maar dat voor 

externe waarnemers wel eens te complex zou kunnen zijn. De redenering die leidt tot de 

conclusie dat interconnectorcapaciteit de mogelijkheden van grensoverschrijdende handel 

beperkt, lijkt op het eerste gezicht erg aantrekkelijk, maar kan volledig fout blijken wanneer 

TSO’s de TC artificieel verminderen om potentiële congestie op binnenlandse lijnen in 

onvoorziene situaties op te lossen.  

In de Flow Based voorstelling van het elektriciteitsnet verdwijnt de transmissiecapaciteit en 

wordt er opnieuw een correct beeld gegeven van de congestie op individuele lijnen. Mogelijke 

congestie van (1-2) (indien deze lijn wordt beschouwd als kritieke infrastructuur) wordt nu 

toegeschreven aan lijn (1-2) en niet aan onvoldoende capaciteit van de interconnector. Deze 

redenering corrigeert grotendeels het misleidende beeld van een grid bestaande uit nationale 

koperplaten (infrastructuur met lage impedantie) die via dunne koperdraden (infrastructuur met 

hoge impedantie) zijn verbonden. Het resultaat hiervan is dat alle lijnen, zowel binnenlandse als 

grensoverschrijdende, met congestie te kampen kunnen krijgen. De invoering van kritieke 

infrastructuur zorgt dan ook voor een betere voorstelling van het elektriciteitsnet met PTDF’s en 

een beter beeld van de beperkingen op het vlak van grensoverschrijdende handel. Deze 

aanzienlijke vooruitgang moet echter wat worden getemperd met de volgende waarschuwing: 

het FBMC-voorstel biedt de TSO’s de mogelijkheid om de capaciteit van de lijnen te 

manipuleren door het effect van corrigerende ingrepen op te nemen in hun berekening (zie 

Hoofdstuk  3.2.2.1 “maximaal toelaatbare flux (Fmax)” van het FBMC-voorstel). Deze 

onduidelijke uitdrukking geeft aan dat de gerapporteerde capaciteit wel eens niet de 

daadwerkelijke capaciteit zou kunnen zijn. 
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5.4. Het potentieel voor vooruitgang beperken? 

De extreme zonebeschrijving van het elektriciteitsnet in het FBMC-voorstel is meteen ook het 

grootste nadeel ervan. Stel, zoals hierboven, dat de TSO van oordeel is dat binnenlandse lijn 1-

2 in zone I  kritiek is en daarmee rekening wil houden om de toelaatbare injecties en afnames te 

bepalen. Zowel knooppunt 1 als knooppunt 2 maken deel uit van dezelfde zone I waarin geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen PTDF’s van knoopppunten 1 of 2: de vraag is dan ook of het 

combineren van de knooppunten 1 en 2 in dezelfde zone-to-line PTDF een vertekend beeld kan 

opleveren van het gebruik van de kritieke infrastructuur ter bepaling van de toelaatbare injecties 

en afnames . Als dat het geval is, leidt de zonebundeling deels terug tot de verkeerde 

voorstelling van het netwerk die kenmerkend is voor de TC.  

Om dit duidelijk te maken, berekenen wij hier PTDFI,(1-6) wanneer lijn 2-5 niet beschikbaar is en 

maken daarbij gebruik van GSK’s die zijn afgeleid van stromen die compatibel zijn met de 

resterende exportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Wij weten dat (1.0, 1,0, -1,0) een dergelijke 

vector van GSK’s was; men kan eveneens nagaan dat (0.0, 2.0, -1.0) ook export mogelijk 

maakt. De overeenkomstige PTDFI,(1-6) is dan: 

  (0.0, 2.0, -1.0): 0.0 × 0.0 + 2. 0× (-0.66667) – 1.0 × (-0.33333) = -1.0  

 (1.0, 1.0, _1.0): 1.0 × 0.0 + 1.0 × (-0.66667) – 1. 0× (-0.3333) = -0.333333 

Deze PTDF’s verschillen daarom 300% naar gelang van de gebruikte GSK”s. Dergelijke 

verschillen houden afwijkende benaderingen van het loadflowmodel in; ze zijn niet het resultaat 

van de fysische kenmerken van de infrastructuur, maar kunnen volledig worden toegeschreven 

aan de GSK’s (m.a.w. aan veronderstellingen) die worden gebruikt voor de berekening van de 

zone-to-line PTDF in de gebeurlijke vormen. Hier kan aan toegevoegd worden dat de keuze van 

de GSK’s bij het uitvallen van lijnen moeilijker is dan in de normale toestand: het willekeurige 

karakter van de zone-to-line PTDF zal dan ook nog toenemen in gebeurlijke vormen.  

Een meer intrigerend resultaat wordt verkregen wanneer de zone-to-line PTDF’s worden 

vergeleken voor de normale toestand en de gebeurlijke vormen. Wij gaan uit van de 

oorspronkelijke GSK-vector (0.75, 0.75, -0.5), die in de normale toestand compatibel is met een 

export 400 van zone I, en wij gebruiken de GSK-vector (0.0, 2.0, -1.0) die compatibel is met 

export wanneer lijn 2-5 uitvalt. Voor de beide gevallen levert dat de volgende resultaten op: 

 Standaard voor lijn 2-5; (0.0, 2.0, -1.0): 0.00 × 0.0 + 2.0 × (-0.66667) – 1.0 × (-0.33333) = -

1.0 
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 Normale toestand; (0.75, 0.75, -0.5) : 0.75 × 0.25 + 0.75 × (-0.3333) – 0.5 × (-0.04167) = -

0.04167 

PTDFI,(1-2) is 25 keer hoger wanneer lijn 2-5 uitvalt en de GSK-vector (0.0, 2.0, -1.0) is. Wij 

hebben echter gezien dat de vergelijking van de node-to-line PTDF’s alleen een verdubbeling 

laat zien van PTDFI,(1-2) tussen de normale toestand en de gebeurlijke vormen. Het is duidelijk 

dat een TSO met een PTDF die voor binnenlandse kritieke infrastructuur in geval van een 

onvoorziene gebeurtenis 25 keer hoger is, meer kans heeft om congestie “te vinden”, waardoor 

de mogelijke injecties in zone I om veiligheidsredenen drastisch zullen verminderen. Omdat 

binnenlandse transacties al een wezenlijk deel van de capaciteit van lijn 1-2 kunnen opnemen bij 

een PTDFI,(1-2) van 1, blijft er geen ruimte voor internationale transacties indien men de integriteit 

van het elektriciteitsnet veilig wil stellen. Deze aantrekkelijke redenering is echter verkeerd: de 

realiteit is dat een PTDFI,(1-2) van 1 fictief is en niet weerspiegelt wat er zich in het elektriciteitsnet 

afspeelt. De zone-to-line PTDF geeft het verschil van de flux in de lijn wanneer de injecties en 

afnames proportioneel opschuiven richting GSK-vector, i.c. (0.0, 2.0, -1.0). Injecties en afnames 

verschuiven echter nooit proportioneel richting GSK wanneer de markt wordt vereffend. Het 

gebruik van de GSK beperkt de handel in vergelijking met de reële mogelijkheden van het 

elektriciteitsnet. En daarmee zijn we terug aanbeland bij de artificiële beperkingen van de 

handel, net als bij de TC’s.  

 

 

6. DE COMMERCIËLE WERKELIJKHEID VAN FLOW BASED 

MARKTKOPPELING: HET HANDELSPLATFORM  

Het flowgate-model/model met kritieke infrastructuur van het elektriciteitsnet kan worden 

gebruikt om een handelsplatform te ontwikkelen. In de Europese visie wordt een onderscheid 

gemaakt tussen handel in een zone (intrazonale handel) en handel tussen zones (interzonale 

handel). Een zone is een geheel van knooppunten waar producenten en verbruikers zijn 

gevestigd. Intrazonale handel vindt plaats tussen de knooppunten van een enkele zone; 

interzonale handel vindt plaats tussen knooppunten van verschillende zones. Een Energiebeurs 

(PX) kan, zoals in het geval van Nordpool, verantwoordelijk zijn voor een of meerdere zones. 

Meer in het algemeen kan men zich voorstellen dat grote landen zoals Frankrijk of Duitsland 

omwille van het netwerk worden opgesplitst in verschillende zones, zelfs al is er in ieder land 
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maar één Energiebeurs. Een PX zorgt voor de vereffening van de zonemarkten waarvoor zij 

verantwoordelijk is en bepaalt  voor elk ervan een zoneprijs. Dit betekent dat alle knooppunten 

van een zone dezelfde zoneprijs hanteren. Het houdt ook in dat een PX voor de vereffening van 

de markt in principe voor iedere zone een andere prijs kan hanteren. Dit is vanuit economisch 

standpunt vrij logisch en het gebeurt als dusdanig in verscheidene Europese regio’s 

(bijvoorbeeld Nordpool en de Italiaanse markt), maar het is vandaag nog geen gangbare praktijk 

in CWE, ook al zijn sommigen bereid om dit te aanvaarden. Wij nemen opnieuw de trilaterale 

markt tussen België, Frankrijk en Nederland om deze verschillende ideeën toe te lichten.  

6.1. Geval 1: TCMC en FBMC zijn identiek 

Stel dat B, NL en F de zones zijn van de trilaterale markt (Figuur 2). Het systeem werkt op basis 

van het radiale netwerk zoals afgebeeld in Figuur 2. Stel dat NL-B en B-F de lijnen zijn van dat 

netwerk. Het netwerk van Figuur 2 is een sterke vereenvoudiging van de realiteit, maar wel 

handig voor de bespreking: de transmissiecapaciteit tussen de zones komt overeen met de 

flowgates van het netwerk. Wanneer wij ervan uitgaan dat F het onbalanspunt is, dan is de 

PTDF van de flowgates NL-B en B-F gelijk aan 1. TCMC en FBMC zijn bijgevolg identiek.  

In de trilaterale markt is er momenteel voor iedere zone één PX. Wanneer we er vanuit zouden 

gaan dat er één zone is per Energiebeurs, zou dat de bespreking vergemakkelijken, maar het is 

geenszins noodzakelijk. De huidige organisatie van de trilaterale markt is zo dat een zone alleen 

handelt via een enkele Energiebeurs (er zouden meerdere PX in een zone met elkaar kunnen 

concurreren). Een PX krijgt alle orders van een zone (vraag en aanbod) binnen. Er vanuit 

gaande dat er wat netto-export is (export min import) vanuit de zone, kan de PX de intrazonale 

markt in principe vereffenen (zie de bespreking van blokorders in Hoofdstuk 8.3 voor de 

verklaring van “in principe”) tegen een bepaalde zoneprijs. Stel dat dit gebeurt voor verschillende 

veronderstellingen met betrekking tot de netto-export, dan levert dit voor alle netto-export een 

zoneprijs op: dit is vergelijkbaar met een netto-export/import vraagcurve – ook Next Export 

Curve (NEC) genoemd - die de zoneprijs koppelt aan de netto-export vanuit de zone. Stel dat de 

NEC van de drie PX gekend is, dan zorgt de TCMC tussen B, F en NL ervoor dat de interzonale 

markt wordt vereffend en dat daarbij rekening wordt gehouden met TC-beperkingen. Deze 

operatie vindt tegelijkertijd de energie- en TC-prijzen en komt dus neer op een impliciete veiling 

van de TC. In de trilaterale markt zijn TC en flowgates identiek omdat de PTDF’s gelijk zijn aan 

1. Trilaterale TCMC is dus ook trilaterale FBMC waar de capaciteit van de kritieke infrastructuur 
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impliciet wordt geveild. Deze vaststelling is een specifiek geval van een meer algemene 

eigenschap: TCMC en FBMC zijn identiek in het geval van een radiaal netwerk.  

Alvorens verder te gaan met het geval van een mazig netwerk waarin TCMC en FBMC niet 

identiek zijn, moet worden gemeld dat deze redenering niet vereist dat alle transacties via de PX 

verlopen. Het merendeel van de handel in Europa bestaat vandaag uit bilaterale 

overeenkomsten die hetzij rechtstreeks, hetzij op de OTC-markt worden gesloten. Dit gaat als 

volgt. Intrazonale bilaterale overeenkomsten gebeuren volledig buiten de PX. Interzonale day-

ahead overeenkomsten gaan via de PX van de desbetreffende zones met het oog op 

grensoverschrijdende transmissie. De energie van deze overeenkomsten wordt doorgaans 

tegen prijs nul op de PX van de zone van oorsprong aangeboden, en op de PX van de zone van 

bestemming wordt er een hoge prijs voor geboden (vb. de maximale prijs). Bij de vereffening 

krijgt de bilaterale transactie de prijs van de zone van oorsprong van de PX en wordt de prijs van 

de zone van bestemming aan de andere PX betaald. Het verschil tussen deze zoneprijzen is de 

prijs voor de transmissie tussen de beide zones. Deze transmissieprijs is een resultaat van de 

marktkoppeling en staat los van de energieprijs die de partners in de bilaterale transactie waren 

overeengekomen. De transmissieprijs is het enige gevolg voor bilaterale transacties van handel 

via de PX.  

6.2. Geval 2: TCMC en FBMC verschillen 

Neem nu het geval van het netwerk in Figuur 4 waarin de PTDF’s niet langer gelijk zijn aan 1 en 

dus ook de TCMC en de FBMC niet identiek zijn. Voor een interzonale transactie zijn nu heel 

wat transmissierechten op kritieke infrastructuur vereist. Hier worden de TC niet langer 

toegewezen, maar wordt gewerkt met portefeuilles van transmissierechten op lijncapaciteit. De 

PTDF’s van kritieke infrastructuur in de verschillende gebeurlijke vormen zijn bepalend voor de 

samenstelling van deze portefeuille. Zoals eerder al aangegeven hangen de waarden van deze 

PTDF’s af van de GSK’s. De hoeveelheid transmissierechten op lijn 1-6 die nodig zijn voor een 

transactie vertrekkende vanuit knooppunt 1 van zone I met als eindbestemming de hub, is in dit 

geval 0,04 in de normale toestand met als GSK’s (0.75, 0.75, -0.5), en 1,0 wanneer lijn 2-5 

onbeschikbaar is en de GSK’s (0.0, 2.0, -1.0) zijn. Voor de transactie zijn in de gebeurlijke vorm 

dus 25 keer zo veel transmissierechten op lijn 1-2 nodig. Daardoor nemen de kansen dat de 

transactie toegang krijgt tot het elektriciteitsnet, zonder twijfel af. Dit is vooral het geval indien 

grensoverschrijdende transacties pas worden aanvaard nadat, zoals in de bespreking van 

hoofdstuk 3.2.8 van het FBMC-voorstel is aangegeven, binnenlandse transacties werden 
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aangenomen. Het interessante hier is dat de grote vraag naar transmissierechten op kritieke 

infrastructuur 1-2 en dus ook de daaruit voortvloeiende beperking van de toegang tot het 

elektriciteitsnet, artificieel is in die zin dat ze niet het gevolg is van fysieke overwegingen. De 

gebeurlijke vorm die heeft geleid tot de vermenigvuldiging met 25 van de vraag voor toegang, 

zou, indien de FBMC zou zijn gebaseerd op een node-to-line beschrijving van het 

elektriciteitsnet, slechts hebben geleid tot een vermenigvuldiging van de PTDF met 2. De 

vermenigvuldiging van de vereiste transmissierechten met factor 25 is het gevolg van het feit dat 

zone-to-line PTDF’s worden gebruikt en van de keuze van de GSK’s. 

Dit voorbeeld toont aan dat de vraag naar transmissierechten op intrazonale kritieke 

infrastructuur (lijn 1-2 maakt deel uit van zone I) afhangt van de staat van het netwerk en vrij 

sterk kan verschillen. Dit kan worden verklaard door de fysische kenmerken van het 

elektriciteitsnet. Het voorbeeld toont ook aan dat de verschillen groter kunnen worden wanneer 

gebruik wordt gemaakt van zone-to-line PTDF’s en zo ook de toelaatbare transacties drastisch 

kunnen worden beperkt, omdat TSO’s rekening moeten houden met het slechtst denkbare 

scenario. De fysische kenmerken noch de economische aspecten rechtvaardigen deze grotere 

verschillen. Het resultaat van deze worst-case berekening is deels artificieel. Het hangt af van 

de GSK’s die voor de verschillende vormen van het elektriciteitsnet worden gehanteerd. 

Normaal wordt intrazonale congestie verkleind door countertrade, maar dat is een kostelijke 

operatie. Het is dan ook logisch dat een TSO de impact van deze factor 25 tracht te verkleinen 

door een andere GSK te kiezen of door aan countertrade te doen. Dit kan allebei en het FBMC-

voorstel (hoofdstuk 3.2.1.1) voorziet expliciet dat lijncapaciteit kan worden aangepast om 

problemen te verhelpen. Dit wordt niet echt verder gedocumenteerd, zodat het onmogelijk is om 

correct te beoordelen wat echt wordt voorgesteld.  

Intrazonale transacties doen ook bijkomende vragen rijzen over de transparantie en de 

mogelijke complicaties voor FBMC wanneer het een mazig elektriciteitsnet betreft en TCMC en 

FBMC verschillen. Intrazonale transacties staan los van FBMC, maar gaan fysiek wel nog altijd 

via het elektriciteitsnet. Dit betekent dat zij de kritieke infrastructuur gebruiken, en niet alleen die 

van de zone van oorsprong en bestemming, maar ook die van de andere zones van het 

netwerk. De economische ratio stelt dat het gebruik van lijnen, zowel binnen- als buitenlandse, 

of interconnectoren omwille van intrazonale transacties tot op zekere hoogte moet worden 

verrekend via het FBMC-systeem of moet worden opgevangen via countertrade. Dit laatste 

voorstel is niet haalbaar: countertrade kan een oplossing zijn voor congestie, maar kan de 

impact van loop flows niet helemaal wegwerken; countertrade in een zone kan het gebruik van 
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buitenlandse lijnen door loop flows nooit volledig uitsluiten. De enige economische ratio is dus 

omintrazonale transacties te laten betalen voor het gebruik van binnen- en buitenlandse lijnen 

via de FBMC. Het huidige FBMC-voorstel spreekt zich ook hier niet over uit.  

 

 

7. RUIMTELIJKE EN TEMPORELE ARBITRAGE 

Het bovenstaande is van toepassing ongeacht het tijdstip van de transactie, dus zowel day-

ahead, intra-day als real-time. De beschrijving van het elektriciteitsnet in termen van PTDF’s en 

flowgates of kritieke infrastructuur is statisch in die zin dat er geen enkele dynamische 

eigenschap van het netwerk (zoals stabiliteit) bij wordt betrokken. Met uitzondering van het feit 

dat eventuele countertrade-maatregelen worden meegenomen in de berekening van de 

kenmerken van de lijn, worden node-to-line PTDF’s volledig bepaald door de toestand van het 

elektriciteitsnet (flux en topologie) op een bepaald ogenblik. Deze toestand evolueert met de tijd, 

maar deze wijzigingen kunnen worden vastgesteld aan de hand van of worden afgeleid van 

metingen op het elektriciteitsnet. Het is bijgevolg mogelijk om de node-to-line PTDF voorstelling 

van het elektriciteitsnet op eender welk ogenblik te maken. De ervaring met de systemen in de 

VS die het SMD-paradigma volgen, toont aan dat de PTDF’s om de vijf minuten kunnen worden 

herberekend. Binnen deze tijdspanne kan de PTDF-voorstelling van het elektriciteitsnet dus ook 

worden gebruikt voor day-ahead, intra-day of real-time handel.  

7.1. Zone–to-line PTDF’s kunnen problemen opleveren  

Een FBMC-handelsplatform waar de node-to-line PTDF’s voortdurend worden herberekend 

naarmate men van day-ahead opschuift richting real-time, is geheel in lijn met het model van 

continue handel van de financiële sector dat de hervormde energiesector tracht te emuleren. 

Onverwachte stromen of wijzigingen van de status van de uitrusting waardoor de topologie van 

het elektriciteitsnet moet worden aangepast, zijn gebeurtenissen die maken dat de marktspelers 

hun energie- en transmissieposities moeten aanpassen. Het continu herberekenen van de node-

to-line PTDF’s maakt het eveneens mogelijk om de capaciteit van het elektriciteitsnet met vrij 

grote nauwkeurigheid te bepalen. Flow Based Market Coupling biedt daarom, ten minste in de 

betekenis van een implementatie in termen van node-to-line PTDF, een platform dat van 

toepassing is op alle handelsvormen van day-ahead tot real-time, op voorwaarde dat in 

afdoende communicatiesystemen wordt voorzien om de energieposities en de status van het 

elektriciteitsnet te kunnen opvolgen. 
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In het geval van zone-to-line PTDF’s verschilt de situatie. Zone-to-line PTDF’s geven de reële 

capaciteit van het elektriciteitsnet mogelijkerwijze niet correct weer, omdat de stromen in de 

zone na de vereffening van de markt niet noodzakelijkerwijze overeenkomen met de GSK’s 

waarvan bij de berekening werd uitgegaan. TSO’s kunnen GSK’s ramen op basis van eerdere 

gegevens met betrekking tot injectie en afname (deze veronderstellingen moeten ook dezelfde 

zijn voor alle TSO’s). Een goed werkende slimme markt veronderstelt evenwel dat de GSK’s 

worden geraamd op basis van marginale injecties en afnames tijdens de vereffening van de 

markt. Het verschil is in theorie duidelijk: voor de berekening van zone-to-line PTDF’s moet het 

“vast-puntprobleem”, zoals het in de wiskunde wordt genoemd, worden opgelost. Het echte 

(node-to-line) probleem moet worden opgelost om de GSK’s te kunnen berekenen die worden 

gebruikt voor het aanverwante (zone-to-line) probleem. De berekening van de zone-to-line 

PTDF’s in het FBMC-voorstel veronderstelt dat TSO’s de stromen die de clearing van de markt 

in real-time oplevert, vrij precies day-ahead kunnen voorstellen. In het voorstel wordt er vanuit 

gegaan dat dit mogelijk is omdat injectie en afname na clearing van de markt van de ene tot de 

andere werkdag of van die ene dag van het weekend tot diezelfde dag tijdens het vorige 

weekend niet al te sterk zouden mogen verschillen. Indien dat inderdaad het geval is, leveren de 

zone-to-line PTDF’s wellicht een goede voorstelling van het elektriciteitsnet op. Er is kennelijk 

geen theoretische reden waarom dit correct zou zijn; in hoofdstuk 3.2.8 van het FBMC-voorstel 

wordt aangegeven dat er wel eens problemen zouden kunnen zijn. Zone-to-line PTDF’s kunnen 

in de day-ahead markt dus problemen opleveren. 

Dezelfde problemen doen zich voor bij intra-day en real-time, waar de situatie mogelijkerwijze 

nog moeilijker te beoordelen valt. Deze markten reageren op willekeurige gebeurtenissen en 

kunnen bijgevolg een minder voorspelbaar karakter hebben. De zone-to-line PTDF’s kunnen 

probleemloos worden herberekend om rekening te houden met de posities die tijdens het 

handelsproces worden vastgesteld. Op die manier kan het huidige gebruik van het 

elektriciteitsnet goed worden opgevolgd. Dit levert evenwel geen enkele informatie op over de 

wijzigingen in het gebruik van het elektriciteitsnet ten gevolge van wijzigingen van deze posities. 

Het verschil tussen de actuele GSK’s en de toekomstige GSK’s doet niet ter zake wanneer de 

resterende capaciteit op de lijn groot is en er voldoende ruimte overblijft voor bijkomende 

stromen. Dit verschil is echter wel essentieel wanneer het elektriciteitsnet intensief wordt 

gebruikt en het niet duidelijk is of een nieuwe transactie al dan niet kan worden aanvaard. Dit 

nadeel kan in ieder geval alleen worden opgevangen door gebruik te maken van node to-line 

PTDF’s. Alleen de ervaring kan leren of de vastgestelde injecties en afnames een goede basis 

vormen om de GSK’s te bepalen op een manier die een goede simulatie van de incrementele 
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stromen in een al druk bezette grid mogelijk maakt. De enige boodschap die vandaag kan 

worden gegeven, is dat de verklaring van mogelijke problemen bij de implementatie van FBMC 

eerst moet worden gezocht in de berekening van de zone-to-line PTDF’s. Deze problemen zijn 

naar alle waarschijnlijkheid groter in grote landen zoals Frankrijk en Duitsland, waar de keuze 

van GSK’s voor het hele grondgebied bijzonder moeilijk is.  

7.2. Interactie tussen Power Exchanges (PX) en Transmission System Operators (TSO) 

kan eveneens problemen scheppen  

Het handelsplatform moet de ruimtelijke en temporele arbitrage van elektriciteit 

vergemakkelijken. Ruimtelijke arbitrage door marktkoppeling, gebaseerd op hetzij de flux, hetzij 

de transmissiecapaciteit, veronderstelt dat er energie en transmissiediensten worden 

aangeboden. Daarom zijn er PX (voor de energie) en TSO’s (voor de transmissiediensten) 

nodig. Hun samenwerking kan verschillende vormen aannemen die problemen op het vlak van 

governance kunnen opleveren. Wij vermelden hier terloops ook even de mogelijke conflicten die 

kunnen voortvloeien uit de coördinatie van gereguleerde (TSO) en niet-gereguleerde entiteiten 

(PX). Wij focussen hier evenwel op de organisatorische gevolgen van de technische aspecten 

van FBMC. Een aantal van die aspecten kunnen rechtstreeks gerelateerd zijn aan het 

onderscheid tussen de node-to-line en zone-to-line visie van het Flow Based model. 

7.2.1. Van SMD: vergelijking met de geïntegreerde ISO/RTO 

Het is zinvol om hier nog even in herinnering te brengen dat PX en SO in het in de inleiding 

voorgestelde SMD-paradigma werden samengevoegd tot één enkele entiteit (de ISO of RTO). 

Herinner u verder nog dat de PX en TSO in de oorspronkelijke Californische markt gesplitst 

waren, waarbij de PX, opzettelijk, geen rekening hield met de plaats van injectie en afname waar 

de TSO dan later voor moest zorgen. De ISO of RTO in het SMD heeft geen belangen in de 

centrales of transmissie-infrastructuur: hij moet een complexe veiling organiseren en erover 

waken dat alle daartoe vereiste informatie correct wordt samengebracht. De ISO/RTO in het 

SMD werkt met een knooppuntensysteem, wat in een Europese context zou neerkomen op een 

extreme vorm van het zonesysteem: ieder knooppunt is een zone in het knooppuntensysteem. 

Het organisatorische verschil tussen de ISO/RTO van het SMD met een knooppuntensysteem 

en de combinatie PX en TSO die in de EU samenwerken in een zonesysteem, kan dus niet 

groter zijn.  
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Eén enkele RTO die een geografisch uitgebreid knooppuntensysteem heeft, stemt ook niet 

overeen met de filosofie die heeft geleid tot de TCMC van de Belgische, Nederlandse en Franse 

markt, die overigens de voorloper was van de voorziene FBMC. De doelstelling die destijds werd 

nagestreefd, was om de specifieke aspecten van iedere PX en TSO in de mate van het 

mogelijke te behouden en de markt te vereffenen door iteraties tussen deze entiteiten te 

organiseren. De filosofie ging er verder vanuit dat de scheiding tussen PX en TSO behouden 

zou worden (zoals dat ook in het oorspronkelijke Californische model het geval was, maar dan 

wel om totaal verschillende redenen) en dat deze scheiding van de handels- en netwerkfuncties 

zou worden uitgebreid tot meerdere PX en TSO’s. Dit vereist een algoritme dat tussen deze 

entiteiten itereert. Wij gaven hiervoor al aan dat PX voor netto-export/importcurves (NEC) 

zorgen die de intrazonale markt vereffenen zonder rekening te houden met de intrazonale 

congestie die dit kan meebrengen, en dat FBMC de interzonale markt cleart door 

transmissierechten op kritieke infrastructuur te veilen. Hierdoor ontstaat een organisatorisch 

onevenwicht: de intra- en interzonale markten maken allebei gebruik van de kritieke 

infrastructuur en dit kan leiden tot congestieproblemen die de TSO’s moeten oplossen; de PX en 

de OTC-markten daarentegen hoeven bij de vereffening van intrazonale transacties geen 

rekening te houden met hun bijdrage tot de congestie. De RTO vermijdt dit onevenwicht: de 

intra- en interzonale markten worden tegelijkertijd vereffend en daarbij worden alle bijdragen tot 

congestie in aanmerking genomen. 

De filosofie van FBMC is om zonemarkten die op intrazonaal niveau al werden vereffend, te 

vereffenen op interzonaal niveau. Hiervoor zijn netto-exportcurves (NEC) nodig. Iedere PX is het 

best geplaatst om zelf NEC te ontwikkelen zolang er geen intrazonale congestie is (ook indien er 

in de zone geen kritieke infrastructuur is!). De transactie kan dus worden gedecentraliseerd bij 

de PX. Het dient echter duidelijk te zijn dat het veilen van capaciteit op kritieke infrastructuur (of 

van de TC in het geval van TCMC) moet worden gecentraliseerd. Het moet verder ook duidelijk 

zijn dat de berekening van de PTDF’s van knooppunten of zones (zoals de berekening van 

TC’s) een algemeen beeld van het elektriciteitsnet veronderstelt en bijgevolg alleen op centraal 

niveau kan gebeuren. De ruimtelijke arbitrage van elektriciteit via een systeem van individuele 

PX en TSO’s veronderstelt logischerwijze dan ook een zekere hiërarchische organisatie van de 

taken op gecentraliseerd niveau. De ervaring met het SMD en de geografische ontwikkeling van 

een systeem als PJM bevestigt dit. De partijen die betrokken zijn bij FBMC, bevestigen blijkbaar 

de behoefte aan centralisatie. Dat is goed nieuws, zelfs al komt het in de algemene context van 

de Interne Elektriciteitsmarkt, waarin de betrokkenen tot dusver pleitten voor een horizontale 

aanpak die haaks stond op iedere vorm van centralisering, toch enigszins als een verrassing 
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over. Deze decentralisatie heeft geleid tot de heterogeniteit van de nationale systemen, 

waardoor het vandaag moeilijk is om de openings- en sluitingsuren van de nationale PX te 

harmoniseren! Het is essentieel om van bij de start te erkennen dat FBMC veronderstelt dat er 

een zekere hiërarchie wordt gehanteerd met betrekking tot processen die niet alleen op basis 

van horizontale iteraties tussen nationale entiteiten tot een goed einde kunnen worden gebracht 

(hetzelfde geldt voor TCMC). In de discussie over blokorders komen wij daar nog op terug.  

7.2.2. De evolutie van de relatie tussen PX en TSO’s in functie van de fasen van de handel 

Deze organisatorische discussie is eveneens van toepassing op alle fasen van de handel: de 

congestie van kritieke infrastructuur moet in real-time worden beheerd en deze taak moet 

voorafgaand aan real-time worden voorbereid. Met uitzondering van de geografische 

segmentering van de markt in het licht van real-time, is een centrale organisatie nodig die instaat 

voor de simultane clearing van energie en transmissie voor heel CWE, van day-ahead tot real-

time. Dit is een vereiste die tot vandaag in CWE, laat staan in de rest van Europa, nog niet sterk 

is doorgedrongen. Dat PX en TSO’s op de day-ahead markt moeten samenwerken, wordt nu 

algemeen aanvaard. Intraday handel wordt daarentegen nog steeds grotendeels gezien als een 

zaak van de TSO’s, en real-time transacties zijn volledig in handen van TSO’s en worden niet 

eens beschouwd als een marktactiviteit. Deze verschillende visies op de rol van PX en TSO’s 

bevestigen dat deze activiteiten niet worden gezien als een onderdeel van een enkel 

handelsplatform. Dit gaat in tegen de economische basisbeginselen en het verstoort zonder 

enige twijfel de arbitrage. Dit zal morgen tot problemen leiden, tenzij die vandaag worden 

opgevangen door de taken van de PX en TSO’s in CWE van day-ahead tot real-time op een 

eenduidige manier te organiseren. Daar gaan wij nu dieper op in.  

De tabellen 4, 5 en 6 staan voor drie visies op de relatie tussen Energiebeurzen en 

Transmission System Operators over de verschillende stadia van het handelsplatform heen.  

 

 Day-ahead 
(marktkoppeling) 

Intra-day 
(handel) 

Real-time 
(balancing) 

PX interactie tussen PX X X 

 interactie 
tussen PX en TSO X X 
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TSO interactie 
tussen TSO 

(transmissiecapaciteit) 

interactie 
tussen TSO 

(transmissiecapaciteit) 

interactie 
tussen TSO 

(transmissiecapaciteit) 
 

Tabel 4: de huidige organisatie  

 Day-ahead 
(marktkoppeling) 

Intra-day 
(handel) 

Real-time 
(balancing) 

PX interactie 
tussen PX 

? X 

 interactie 
tussen PX en TSO ? X 

TSO interactie 
tussen TSO 
(flow based) 

interactie 
tussen TSO 

(flow based ?) 

interactie 
tussen TSO 

(?) 
 

Tabel 5: huidige interactie 

 Day-ahead 
(marktkoppeling) 

Intra-day 
(handel) 

Real-time 
(balancing) 

PX interactie 
tussen PX 

interacties 
tussen PX 

interacties 
tussen PX 

 interactie 
tussen PX en TSO 

interacties 
tussen PX en TSO 

interacties 
tussen PX en TSO 

TSO 
 

interactie tussen TSO 
(flow based) 

interactie tussen TSO 
(flow based) 

interactie tussen TSO 
(flow based) 

 
Tabel 6: de voorgestelde interactie 

Tabel 4 geeft de huidige organisatie weer. PX en TSO’s zijn samen actief in de day-ahead 

markt, maar PX zijn niet actief op het vlak van intra-day handel en balancing. Deze 

veranderende rol weerspiegelt geen markt waarin de betrokkenen intra-day handelsdiensten 

vragen om posities die het gevolg zijn van day-ahead handel, aan te passen aan de vernieuwing 

van de markt. Het feit dat PX verdwijnen wanneer men van day-ahead opschuift richting intra-

day, leidt tot discontinuïteit die de arbitrage tussen deze twee fasen van de handel zal verstoren. 

Zonder zelfs nog maar een beroep te doen op arbitrage, zullen deze verschillende 

organisatievormen ertoe leiden dat PX en TSO’s de day-ahead en intra-day handel anders gaan 
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organiseren. Dit zal leiden tot barrières waartegen de mededingingsautoriteiten zich in de 

toekomst naar alle waarschijnlijkheid zullen verzetten.  

Tabel 5 weerspiegelt de onzekere positie van het huidige voorstel: PX en TSO’s moeten 

samenwerken om de day-ahead marktkoppeling te organiseren, terwijl de real-time transacties 

worden beschouwd als louter een zaak van de TSO’s. Daar staat tegenover dat de relatie 

tussen PX en TSO’s op het vlak van intra-day handel onduidelijk is. Cegedel et al. (zonder 

datum) suggereert dat TSO’s zich bewust zijn van het probleem en zich vragen stellen over hun 

handelsactiviteiten of over de PX die opschuiven richting intra-day business. 

Tabel 6 staat voor een voorstel dat de vanuit technisch oogpunt logische uitbreiding behelst van 

de voorgestelde FBMC naar één enkel platform dat zowel day-ahead, intra-day als real-time 

handel omvat. Tabel 6 weerspiegelt de vele punten die day-ahead, intra-day en real-time 

transacties vandaag al met elkaar gemeen hebben. Hetzelfde flowgate-model van het 

elektriciteitsnet is van toepassing doorheen de tijd, en PTDF’s en de capaciteit van de lijnen 

worden aangepast om de vernieuwing van de markt te weerspiegelen. Deze bundeling leidt 

echter tot een fundamenteel probleem: de TSO’s hebben de node-to-line benadering van het 

elektriciteitsnet nodig, mogelijkerwijze zelfs voor alle handelsfasen, maar in ieder geval voor de 

real-time handel. De PX houden vast aan zones voor day-ahead en zouden daarom wel eens 

tegen een verschuiving richting intra-day, maar zeker tegen real-time kunnen zijn. Op een 

bepaald punt (mogelijkerwijze al voor day-ahead) moet men bereid zijn om op te schuiven van 

het ene naar het andere. Dit is de Gordiaanse knoop van de Europese handel in elektriciteit. Het 

is een zowel technisch als organisatorisch vraagstuk: PX en TSO zijn vandaag verschillende 

organisaties die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten. Ieder wil het systeem 

aanpassen aan wat hem het best uitkomt: PX kiezen voor zones en voor transmissiecapaciteiten 

tussen zones; TSO’s moeten werken met knooppunten en lijnen en blijven het liefst binnen hun 

zones (controlegebieden). 

7.3. Conclusie 

De bovenstaande discussie levert de methodologische basis voor de rest van het rapport. Wij 

houden vast aan het principe van FBMC voor de day-ahead markt, aangezien dit een wezenlijke 

vooruitgang kan betekenen in vergelijking met het gebruik van TC’s, maar wegens de 

zonebenadering verwachten wij wel problemen, vooral wanneer zones worden gelijkgesteld met 

grote landen. De voordelen van FBMC in vergelijking met TCMC zijn duidelijk: het flowgate-

model sluit beter aan bij de reële mogelijkheden van het elektriciteitsnet, en het feit dat gewerkt 
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wordt met kritieke infrastructuur helpt om de veiligheid van de transmissiediensten te 

waarborgen. De nadelen van de zone-implementatie van FBMC zijn eveneens duidelijk. De 

PTDF’s die de kern uitmaken van FBMC, hangen af van GSK’s die mogelijkerwijze niet geschikt 

zijn. Er kunnen zich ook aanzienlijke problemen voordoen door de behandeling van congestie op 

kritieke infrastructuur binnen zones, een onderwerp waarop het voorstel niet ingaat. Deze 

moeilijkheden suggereren dat een aantal aspecten van de implementatie van FBMC moeten 

worden herbekeken. Net zoals “marktgebaseerd” dingen kan betekenen die helemaal niet 

gelijkwaardig zijn, zijn flowgate en Flow Based marktkoppeling twee fundamenteel dubbelzinnige 

begrippen in een zonesysteem waar de zones groot en op het vlak van elektriciteit heterogeen 

kunnen zijn. Met name de invoering van kritieke infrastructuur in zones is een waardevolle 

toevoeging, maar het zal tot problemen leiden op het vlak van zowel het beheer van intrazonale 

congestie als het vinden van zoneprijzen die compatibel zijn met de winstdoelstellingen van de 

producenten die actief zijn op de markt, evenals met de vergoeding van de eenheden die 

betrokken zijn bij de redispatching. Dit komt verder aan bod in hoofdstuk 8.2. 

Het flowgate-model is geschikt voor zowel day-ahead, intra-day als real-time. Het lijkt dan ook 

logisch om FBMC uit te breiden van day-ahead tot intra-day en real-time en zo te komen tot een 

uniek handelsplatform dat deze verschillende fasen overspant. Dit betekent ook dat de idee van 

erg dure balancing door een real-time markt kan worden opgegeven. Deze visie sluit niet alleen 

aan bij het beginsel van continue handel van de financiële sector, maar zorgt er ook voor dat 

een belangrijke handelsbarrière waar de mededingingsautoriteiten reeds meermaals op hebben 

gewezen, grotendeels wordt weggewerkt. Wij wijzen er verder op dat een enkel handelsplatform 

van day-ahead tot real-time de temporele arbitrage zou vergemakkelijken en zo ook voor meer 

liquiditeit op de markt zou zorgen.  

Deze voorstellen zullen waarschijnlijk op heel wat organisatorische weerstand stuiten. Een 

belangrijke reden is dat ze de gelijkstelling van zones met landen in vraag stellen. Grote zone-

to-line PTDF’s zijn wellicht niet geschikt voor day-ahead, maar vrijwel zeker ongeschikt wanneer 

men van day-ahead opschuift richting intra-day en real-time handel. Wij wijzen er nog op dat de 

mededingingsautoriteiten het aantal prijszones (verkeerdelijk) zullen inroepen als een teken van 

een gesegmenteerde markt. Wij vermelden dit laatste probleem alleen en gaan hier niet verder 

op in.  

Er kunnen zich nog andere problemen, van meer organisatorische aard, voordoen. De 

uitbreiding van de idee van marktkoppeling houdt in dat gereguleerde en niet-gereguleerde 

entiteiten nauw met elkaar samenwerken. Men kan zich moeilijk voorstellen dat dit uiteindelijk 
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niet tot problemen zal leiden. Dit probleem is echter slechts een onderdeel van de meer 

algemene kwestie van de harmonisatie van de regels van de PX en de voorschriften van TSO’s. 

Verschillende marktregels die door verschillende entiteiten worden toegepast, kunnen de 

clearing van de markt alleen maar moeilijker maken. Het probleem wordt nog complexer 

wanneer men zich realiseert dat er evenmin sprake is van harmonisering tussen intra-day en 

real-time handel. Ten slotte is het, in het licht van de ervaring uit het verleden met de interne 

elektriciteitsmarkt, vrijwel zeker dat sommigen de creatie van een hoger niveau dat 

verantwoordelijk is voor bepaalde berekeningen, vroeg of laat in het integratieproces zullen 

verwerpen. Het is belangrijk dat de boodschap wordt gebracht dat niet alle berekeningen kunnen 

worden gedecentraliseerd op een manier die aansluit bij zuiver horizontale 

organisatiestructuren. Het is eveneens belangrijk dat cruciale locatiegebonden informatie tussen 

de PX en de TSO’s kan worden uitgewisseld, wat in het voorliggende voorstel blijkbaar niet is 

voorzien. En, “last but by no means least” dient gezegd dat de taal in Verordening 1228/2003 en 

het gebruik van TC’s zoals dat daarin wordt beschreven, de taak van degenen die zich tegen 

verdere ontwikkeling verzetten, zeker vergemakkelijken. 

 

 

8. DAY-AHEAD HANDEL BIJ FLOW BASED MARKTKOPPELING 

Figuur 5 geeft een algemene organisatie van FBMC weer. PX werken binnen prijszones: het 

belangrijkste verschil tussen de figuur en het FBMC-voorstel is dat wij ervan uitgaan dat één PX 

meerdere zones kan afdekken (zoals bij Nordpool). De clearing van de energie moet in iedere 

zone tegen een enkele prijs gebeuren. Een groot land zou, om technische redenen, idealiter 

moeten worden opgesplitst in meerdere prijszones, behalve indien het netwerk over voldoende 

capaciteit beschikt. Wij wijzen erop dat de vereiste inzake voldoende capaciteit niet beperkt blijft 

tot het binnenlandse netwerk zoals kan worden afgeleid uit figuur 3. Wij gaven in hoofdstuk  4 

reeds aan dat een vierde van de flux van ND naar SD via de lijn BNF loopt. Stel nu dat deze lijn 

zelf bestaat uit verschillende lijnsegmenten en dat er zich op enkele van die segmenten 

congestie voordoet. Dan moeten ND en SD deel uitmaken van twee verschillende zones, 

ongeacht of lijn D al dan niet met congestie kampt. Het opsplitsen in twee zones rond ND en SD 

is niet het gevolg van onvoldoende capaciteit op lijn D: de echte oorzaak zijn de bottlenecks op 

de buitenlandse lijn BNF. De reden is dat het elektriciteitsnet een enkelvoudig systeem is en dat 

infrastructuurbeperkingen op één plaats gevolgen hebben op een andere plaats. 

Niettegenstaande deze fysieke en economische bewijzen houdt het voorliggende voorstel 
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blijkbaar vast aan één zone per land. Wij merken verder op dat de mededingingsautoriteiten een 

klein aantal prijszones ook gelijkstellen met een concurrerende markt: hoe minder zoneprijzen, 

hoe groter de geografische markt (en dus ook hoe kleiner de concentratie). Deze redenering is 

uitermate twijfelachtig en waarschijnlijk verkeerd, behalve dan in een systeem met te veel 

transmissiecapaciteit. De ervaring van concurrerende systemen die zijn gebaseerd op SMD, 

leert inderdaad dat verschillende knooppuntprijzen (en dus ook verschillende zoneprijzen) de 

norm zijn, niet de uitzondering. De redenering van de Europese mededingingsautoriteiten zou 

tot de conclusie leiden dat ieder knooppunt van PJM een afzonderlijke markt is! 

 

 

 
Figuur  7 

Prijszones bestaan uit knooppunten die verbonden zijn door lijnen. PX krijgen orders (vraag en 

aanbod) van marktspelers (producenten, verbruikers en traders) die in een zone zijn gevestigd. 

De prijzen die op de PX worden vastgesteld, kunnen verschillen van de prijzen die worden 

gehanteerd in bilaterale transacties, ook al suggereert het non-arbitrage-argument van de 

financiële sector dat deze prijzen waarschijnlijk dicht bij elkaar liggen. PX zorgen voor de 

clearing van de markt in een individuele prijszone door veilingen te organiseren. Daarbij houden 

zij rekening met de netto-export vanuit de zone (import van en export naar andere zones). De 

clearing van de markt door een PX kan normaal worden geïnterpreteerd als het resultaat van 

een consumer and producer surplus maximization probleem (CPSM) zoals afgebeeld in figuur 8. 

Het FBMC-voorstel verwijst expliciet naar het CPSM-probleem, dat een pijler vormt van de 

voorgestelde architectuur. Figuur 8 wordt klassiek ook geïnterpreteerd als een evenwicht tussen 

injecties- (aanbod) en vraagcurven (vraag), waarbij de evenwichtsprijs zich op het snijpunt van 
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de beide curven bevindt. Het resultaat van de clearing van de markt (bijvoorbeeld het snijpunt 

van de vraag- en aanbodcurven op verschillende uren) kan inhouden dat een order op een 

bepaald tijdstip slechts gedeeltelijk en mogelijk op een erg laag peil wordt geselecteerd. Voor de 

clearing van de markt wordt ervan uitgegaan dat er netto-export vanuit de zone is. Wanneer de 

netto-export wordt gewijzigd, worden ook het resultaat van de vereffening en dus ook de 

zoneprijs gewijzigd. Dit levert een relatie op tussen de netto-export en de clearingprijs van de 

zone, wat in feite neerkomt op een netto-export/import-vraagcurve (NEC). Deze curve toont 

doorgaans een prijs die stijgt met de netto-export vanuit de zone.  

FBMC zorgt voor de vereffening van de interzonale energiemarkt die wordt gevormd door de PX 

die ieder worden vertegenwoordigd door hun NEC. Deze wordt verkregen aan de hand van een 

andere CPSM die alle zones omvat. Voor het CPSM-probleem wordt gebruik gemaakt van de 

NEC’s van de PX en het is onderworpen aan import- en exportbeperkingen die eigen zijn aan 

het netwerk. Deze beperkingen worden bepaald aan de hand van de zone-to-line PTDF’s en de 

door de TSO’s berekende lijncapaciteiten. Bilaterale transacties verlopen hier als volgt: ze gaan 

niet langs de PX zolang ze ontstaan en eindigen in een enkele prijszone. Voor bilaterale 

transacties tussen twee prijszones gaan het aanbod en de vraag langs de PX die actief zijn in de 

twee prijszones waar ze ontstaan en eindigen. De prijs van het aanbod wordt daarbij normaal 

vastgesteld op nul en de vraag krijgt een erg hoge prijs mee die gelijk is aan de cap. Bilaterale 

transacties betalen het verschil tussen zoneprijzen als transmissieprijs. Lange-termijnrechten 

gaan ook niet via de PX (maar zijn bekend bij de TSO). Ongebruikte transmissierechten gaan 

terug naar het koppelingsmechanisme.  

 

 

Figuur 8: Maximalisering van surplus van producenten en verbruikers 
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Deze organisatie roept verschillende vragen op. Wij hadden het al uitvoerig over de berekening 

van de PTDF’s en vatten deze bespreking samen in Hoofdstuk 8.2. Hoofdstuk 8.3 voegt enkele 

elementen toe aan de kwestie van kritieke infrastructuur die ook eerder aan bod kwam. 

Hoofdstuk 8.4 gaat in op het probleem van blokorders dat tot hiertoe niet werd besproken. Eerst 

introduceren wij in Hoofdstuk 8.1 een onderscheid tussen de verschillende vormen van 

marktclearing die het CPSM-probleem zou kunnen blootleggen. Dit onderscheid wordt in het 

FBMC-voorstel kort toegelicht. 

8.1. Mate van marktkoppeling  

Het standaardbeeld van marktevenwicht en het daarmee samenhangende klassieke CPSM-

probleem geeft een valse indruk van eenvoud. Het FBMC-voorstel verwijst naar een aantal 

vormen van marktkoppeling die kunnen verschillen qua complexiteit: marktkoppeling kan “strikt” 

of “los” zijn, maar kan ook gebaseerd zijn op “volume” of “prijs”. Wij gaan kort in op deze 

begrippen. 

Een strikte marktkoppeling houdt per definitie rekening met de specifieke kenmerken van de 

verschillende PX en neemt ze allemaal op in de CPSM. Een losse marktkoppeling veronderstelt 

dat de oplossing van de FBMC wordt aangepast vooraleer ze door de verschillende PX wordt 

geïmplementeerd. Het principe hier is dat volumes als dusdanig worden aanvaard, maar dat de 

prijzen lokaal opnieuw moeten worden berekend. Er wordt ook verwacht dat dit onderscheid zal 

verdwijnen met de harmonisering van de PX die hopelijk op een bepaald ogenblik zal 

plaatsvinden. 

Het onderscheid tussen volume- en prijskoppeling lijkt vanuit methodologisch oogpunt veel 

belangrijker. Volumekoppeling doet zich per definitie voor wanneer centraal vastgelegde 

volumes naar de lokale PX worden overgeheveld. Prijskoppeling daarentegen veronderstelt dat 

zowel de centraal berekende prijs als de centraal berekende volumes door de verschillende PX 

worden geïmplementeerd. De referentievoorwaarden van het FBMC-voorstel benadrukken dat 

de software zowel volume- en prijskoppeling als strikte en losse koppeling moet aankunnen. Wij 

geven hier aan dat aan deze vereiste nagenoeg niet kan worden voldaan: volumekoppeling is 

steeds mogelijk, maar kan leiden tot onsamenhangende prijzen. Prijskoppeling is soms niet 

mogelijk omdat dit veronderstelt dat de prijzen consistent zijn.  
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8.2. Berekening van de PTDF’s  

Wij komen nog even kort terug op onze bespreking van PTDF’s. Een node-to-line PTDF meet de 

impact op de flux in een lijn van een wijziging van de injectie ter hoogte van een knooppunt en 

dit ten overstaan van een bepaalde flux en een bepaalde netwerktopologie. Node-to-line PTDF’s 

leveren een correcte voorstelling op van het elektriciteitsnet, op voorwaarde dat ze vaak genoeg 

worden herberekend om rekening te kunnen houden met veranderende stromen. PTDF’s 

moeten steeds worden herberekend wanneer de topologie verandert. 

Een zone-to-line PTDF meet de impact van een wijziging van de injectie in een zone op een lijn. 

De definitie veronderstelt een bepaald knooppuntprofiel van de injectie, met andere woorden: de 

toewijzing van injectieen en afnames aan het knooppunt. De zone-to-line PTDF hangt dan ook 

af van deze toewijzing, waarnaar wordt verwezen als “generation shift keys” of GSK’s. De 

afhankelijkheid van de zone-to-line PTDF’s van GSK’s neemt toe met de omvang van de zone. 

De zone-to-line PTDF’s worden zowel gebruikt voor de berekening van de belasting van een lijn 

voor een verwacht injecties- en afnamepatroon, als voor de wijziging van die belasting in functie 

van variaties van dit injecties- en afnamepatroon. 

Het FBMC-voorstel is gebaseerd op zone-to-line PTDF’s. In Hoofdstuk 4.3 hebben wij reeds 

aangegeven dat het moeilijk zou worden om geschikte GSK’s te selecteren; het is immers niet 

duidelijk of GSK’s dezelfde moeten zijn voor de normale toestand en de gebeurlijke vormen van 

het elektriciteitsnet, en het is waarschijnlijk onmogelijk om ex ante goede GSK’s te bepalen voor 

de gebeurlijke vormen van het netwerk. Wij hebben ook aangegeven dat dezelfde GSK’s 

wellicht niet op de verschillende fasen van de handel (day-ahead, intra day en real-time) kunnen 

worden toegepast. Het feit dat gebruik wordt gemaakt van GSK’s, is een belangrijk minpunt van 

het voorstel. 

8.3. Onvoorziene gebeurtenissen en kritieke infrastructuur 

Zowel bij FBMC als bij TCMC gebeurt de clearing van de intrazonale markt door een consumer 

and producer surplus maximization probleem (CPSM) op te lossen. De objectieve functie van 

het probleem is in beide modellen identiek en wordt berekend aan de hand van de NEC 

afkomstig van de PX. Het verschil tussen FBMC en TCMC zit in de voorstelling van het netwerk. 

TCMC eist dat de netto-import in balans is en dat TC mogelijk zijn.  FBMC eist dat de netto-

export in balans is en de kritieke infrastructuur niet overbelast. Wij hebben eerder al aangegeven 

dat zone-to-line PTDF’s alleen in bepaalde omstandigheden een goede voorstelling van het 

netwerk opleveren. Aan een van die voorwaarden kan eenvoudig worden voldaan: PTDF’s 
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moeten vaak genoeg worden herberekend, zodat de node-to-line PTDF’s een goede benadering 

opleveren van de load-flowvergelijkingen. Aan andere voorwaarden kan misschien moeilijker 

worden voldaan: GSK’s moeten overeenkomen met de injectieen en afnames die voortvloeien 

uit de vereffening van de markt. De theorie hier stelt dat hiervoor het probleem van de 

marktclearing al moet zijn opgelost met node-to-line PTDF’s (in wiskundig jargon, de GSK’s 

moeten zijn gevonden voor een vast-puntprobleem). De praktijk zou kunnen uitwijzen dat dit 

probleem makkelijker op te lossen is, maar ook de omgekeerde conclusie behoort tot de 

mogelijkheden.  

Veronderstel dat aan deze beide voorwaarden voor de geldigheid van PTDF’s is voldaan. De 

CPSM zal, van nature, uitkomen bij gewaarborgde transmissietransacties indien de kritieke 

infrastructuur correct werd geselecteerd. Dit houdt in dat de lijnen die geen deel uitmaken van 

de kritieke infrastructuur, niet overbelast worden wanneer de CPSM wordt opgelost. Het FBMC-

voorstel geeft aan dat individuele TSO’s ex ante de kritieke infrastructuur voor de CPSM 

selecteren. Omwille van de vele veronderstellingen in de zone-to-line PTDF’s suggereren wij om 

ook ex post een controle te doen van de belasting van de lijnen, en dit aan de hand van node-to-

line PTDF’s (geen zone-to-line PTDF’s). Deze controle gebeurt nadat het CPSM-probleem voor 

de eerste keer is opgelost. De CPSM kan dan worden geüpdatet om, indien nodig, rekening te 

houden met bijkomende kritieke infrastructuur. Deze ex-post test kan eenvoudig worden 

geïmplementeerd. Laten wij nu verder gaan met meer complexe problemen. 

8.3.1. Berekeningskwesties 

De CPSM die gerelateerd is aan FBMC, houdt doorgaans veel meer beperkingen in dan voor 

TCMC. Het FBMC-voorstel legt uit dat het aantal kritieke infrastructuren rond de 3000 ligt vóór 

enige pre-processing om dit aantal te verkleinen. Een CPSM-probleem oplossen met 3000 

lineaire ongelijkheidsbeperkingen is normaal gezien niet moeilijk voor bestaande 

optimalisatiesoftware. De bovenvermelde ex-post test op kritieke infrastructuur kan het aantal 

doen stijgen, maar dit brengt bij de berekening geen moeilijkheden mee zolang men binnen 

deze grootteorde blijft. Met andere woorden, de hoeveelheid kritieke infrastructuur vormt geen 

berekeningsprobleem.  

De extreme vorm van het zonesysteem in het FBMC-voorstel kan de betekenis van het CPSM-

model evenwel onderuithalen en de oplossing ervan irrelevant maken. Met vier PX en één zone 

per PX heeft de interzonale CPSM vier variabelen (de netto-export) en een 3000-tal 

ongelijkheidsbeperkingen. Dit probleem is wellicht onoplosbaar! Hoofdstuk 3.2.8 van het FBMC-
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voorstel suggereert dat dit zich inderdaad af en toe kan voordoen. De oorzaak van de 

onuitvoerbaarheid moet wellicht worden gezocht in de GSK’s: stromen die in het echte netwerk 

(dus met node-to-line PTDF) mogelijk zijn, kunnen in het model onmogelijk worden indien de 

zone-to-line PTDF’s niet correct worden berekend (maar ook meer zorgwekkende verklaringen 

zoals inbreuken op de veiligheidsbeperkingen in de reële wereld behoren tot de mogelijkheden). 

De voorgestelde methodologie veronderstelt dat de injecties- en afnamepatronen ter hoogte van 

de knooppunten proportioneel zijn aan de netto-import van de zone. Deze veronderstelling is 

fundamenteel onrealistisch en beperkt de CPSM onnodig. Zij gaat ook in tegen de logica van 

marktclearing die streeft naar injectieen en afnames die overeenstemmen met vraag en aanbod, 

zonder op voorhand rekening te houden met het patroon (de GSK’s). Een fundamenteler 

probleem nog is dat deze veronderstelling er verkeerdelijk toe zou kunnen leiden dat FBMC niet 

deugt. Dat is waar in Hoofdstuk 5 naar werd verwezen toen werd uitgelegd dat het voorliggende 

FBMC-voorstel uitgaat van GSK’s die strikt genomen alleen correct kunnen worden bepaald 

door eerst de nodale marktkoppeling op te lossen. Het is duidelijk dat de methode noch 

volumekoppeling noch prijskoppeling vindt wanneer de CPSM niet mogelijk is. In de 

veronderstelling dat er geen structureel productie- en transmissietekort is, is volumekoppeling 

steeds mogelijk door terug te grijpen naar node-to-line PTDF’s en de daarmee samenhangende 

CPSM. Zoals verder zal blijken, is de oplossing hier niet noodzakelijkerwijze prijskoppeling.   

8.3.2. Prijskwesties 

Wij hebben uitgelegd dat de invoering van intrazonale kritieke infrastructuur in FBMC 

mogelijkerwijze een belangrijke stap voorwaarts is om de echte bottlenecks van het 

elektriciteitsnet te kunnen identificeren. Maar aan kritieke infrastructuur zijn ook prijsaspecten 

verbonden die het rechtstreekse gevolg zijn van de bijzondere implementatie van een 

zonesysteem in FBMC. De standaardbenadering van zonesystemen houdt in dat gebruik wordt 

gemaakt van (intrazonale) countertrade of het opsplitsen van markten (zones) om de intrazonale 

congestie op te heffen. De economische logica van Flow Based systemen is dat de 

energieprijzen verschillen aan beide zijden van een infrastructuur die met congestie kampt. Dit is 

zo wanneer de congestie zich voordoet in de normale toestand of alleen bij onvoorziene 

gebeurtenissen. Met andere woorden, intrazonale infrastructuur die met congestie kampt, houdt 

normalerwijze de opsplitsing van de zone in waarbij er twee verschillende zoneprijzen komen 

aan beide zijden van de infrastructuur die met congestie kampt. Het FBMC-voorstel gaat uit van 

een enkele zone en een enkele zoneprijs en gaat dus in tegen dit beginsel. Het 

standaardalternatief voor een opsplitsing van markt of zone is het opheffen van de congestie op 
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de kritieke infrastructuur door countertrade. Dat houdt echter in dat de kritieke infrastructuur ten 

gevolge van de countertrade-activiteit niet meer in aanmerking komt als beperking voor de 

CPSM.  Hierdoor worden zowel de geselecteerde orders (het volume bij volumekoppeling) als 

de transmissieprijzen gewijzigd (en dus ook de PX-prijs in geval van prijskoppeling). De 

prijsmethodologie die in het FBMC-voorstel wordt beschreven, is bijgevolg hetzij inconsistent, 

hetzij op z’n minst slecht gedocumenteerd wanneer het gaat over intrazonale kritieke 

infrastructuur die met congestie kampt. Ook methodes voor het vinden van een enkele prijs 

langs beide zijden van een infrastructuur die met congestie kampt, kunnen de kans vergroten 

dat de clearing van de markt niet lukt met deze prijs: markspelers die deze prijs aangeboden 

krijgen, kunnen hierin een incentive zien om af te wijken van de orders (volumes) die door de 

CPSM werden aanvaard. In de taal van het voorstel is prijskoppeling niet de oplossing. 

Economisten noemen dit een probleem van incentive compatibility. In het voorgaande hoofdstuk 

wordt kort naar deze toestand verwezen. Wij gaan hier verder op in tijdens onze bespreking van 

blokorders.  

8.3.3. Beheerskwesties 

Het FBMC-voorstel stelt dat individuele TSO’s de kritieke infrastructuur zullen selecteren. TSO’s 

beschikken uiteraard over de ervaring met hun elektriciteitsnet en zijn bijgevolg het best 

geplaatst om dit te doen. Maar de geschiedenis van recente blackouts toont aan dat de TSO’s 

zich met hun ex-ante evaluaties ook kunnen vergissen. De ex-post tests die in het begin van dit 

hoofdstuk werden voorgesteld, gaan verder dan controle door alleen maar de individuele TSO’s. 

Deze tests zijn niet erg veeleisend en zouden niet mogen leiden tot ernstige organisatorische 

problemen. 

De berekening van PTDF’s veronderstelt dat men een algemeen beeld heeft van het 

elektriciteitsnet dat het rechtsgebied van de individuele TSO’s overschrijdt. Hiervoor is een 

entiteit nodig boven de individuele TSO’s. In dezelfde lijn is er ook een centrale entiteit nodig die 

de CPSM uitvoert volgens de beperkingen op het vlak van kritieke infrastructuur. Het lijkt erop 

dat de idee van deze centrale entiteit op het niveau van de day-ahead markt werd aanvaard. Dit 

zou dus evenmin mogen leiden tot al te veel organisatorische problemen. 

Het belangrijkste knelpunt zal opduiken wanneer de behandeling van kritieke infrastructuur in 

het zonesysteem marktkoppeling (volume en prijs) onmogelijk maakt. Dit is een mogelijkheid 

waarmee de referentievoorwaarden van het voorstel geen rekening houden. De invoering van 

kritieke infrastructuur is een belangrijke stap voorwaarts, maar alleen een preciezere 
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beschrijving van het elektriciteitsnet kan de volumekoppeling oplossen en de problemen van 

prijskoppeling wegnemen die door de zonevoorstelling kunnen ontstaan. Stakeholders zullen 

deze oplossing naar alle waarschijnlijkheid afwijzen en in plaats daarvan voorstellen om de rol 

van kritieke infrastructuur af te zwakken. Dit zou een enorme kink in de kabel zijn. Het nog 

overblijvende alternatief is om countertrade formeel in het voorstel in te schrijven om intrazonale 

congestie op te lossen. Al deze keuzes zijn fundamenteel en soms op methodologisch vlak 

verreikend. De ervaring met de interne elektriciteitsmarkt heeft aangetoond dat stakeholders 

moeilijke vragen en beslissingen wel eens uit de weg durven te gaan.  

8.3.4. Conclusie 

Het gebruik van kritieke infrastructuur is een belangrijke stap voorwaarts die de betrouwbaarheid 

van de transmissiediensten zou moeten verbeteren. Maar de zonale benadering die wordt 

gehanteerd, stelt de juistheid van de implementatie in vraag. Ook zou kritieke infrastructuur die 

is afgeleid van node-to-line PTDF, geen specifieke problemen mogen opleveren voor de CPSM 

om orders te selecteren en volumekoppeling te realiseren. Het FBMC-voorstel kan hieraan 

eenvoudig worden aangepast. De prijs die voor deze wijziging moet worden betaald, is dat moet 

worden aanvaard dat de CPSM met node-to-line PTDF’s niet een enkele zoneprijs oplevert. 

Maar dat is een nadeel waarmee ook het voorliggende FBMC-voorstel kampt: in tegenstelling tot 

wat in de referentievoorwaarden wordt gesteld, kan de huidige benadering niet een enkele 

zoneprijs (prijskoppeling) waarborgen die zorgt voor de vereffening van de markt in geval van 

intrazonale congestie, tenzij de zone zou worden opgesplitst of een beroep wordt gedaan op 

countertrade. Het FBMC-voorstel maakt geen melding van een opsplitsing van zones en 

alludeert slechts heel kort op oplossingen zoals countertrade. Countertrade veronderstelt dat de 

juiste incentives worden gevonden die producenten ertoe kunnen aanzetten om machines 

beschikbaar te houden voor die dienst. De internationale ervaring heeft aangetoond dat het niet 

altijd mogelijk is om met countertrade een enkele zoneprijs te verkrijgen. Hoe groter de zone, 

hoe groter het probleem. Alleen de praktijk zal kunnen uitwijzen of er voldoende middelen zijn 

voor countertrade en hoe de dienstverlening binnen FBMC kan worden georganiseerd. Het hele 

model wordt bedreigd indien countertrade niet op de juiste manier in het voorstel kan worden 

opgenomen. Het is aangewezen om de relaties tussen countertrade, incentive compatibility en 

zone-to-line PTDF niet uit het oog te verliezen indien er zich problemen zouden voordoen bij de 

implementatie van FBMC.  
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Decentralisatie van beslissingen en implementatie is een erg heikel punt voor de interne 

elektriciteitsmarkt. De opbouw van de Netto-exportcurves is het enige element dat naar de 

bestaande entiteiten toe kan worden gedecentraliseerd. De berekening van de PTDF’s, hun 

verwerking in CPMP en de ex post controle of alle nodige kritieke infrastructuur werd 

geselecteerd, rechtvaardigen een centrale berekening. Deze centralisatie is beperkt tot de 

berekening en de gegevensoverdracht. Afgezien van computers en communicatie-uitrusting zijn 

hiervoor geen netwerkactiva nodig. Het lijkt erop dat er een bevredigend akkoord werd bereikt 

over de aanvaarding van deze centrale organisatie, althans binnen CWE. 

8.4. Blokorders: berekenings-, prijs- en beheerskwesties 

Blokorders zijn wellicht het technisch moeilijkste onderdeel van het FBMC-voorstel. Ze kunnen 

leiden tot zowel berekenings- als prijsproblemen die op hun beurt kunnen leiden tot 

organisatorische problemen. Blokorders moeten, net als kritieke infrastructuur, gecentraliseerd 

worden afgehandeld. Dit lijkt vandaag vrijwel algemeen te worden aanvaard. Zij maken de 

selectie van orders voor de CPMP berekeningstechnisch intensiever, maar deze hindernis kan 

met behulp van de bestaande optimalisatietools makkelijk worden overwonnen. Het echte 

probleem is dat blokorders, net als intrazonale kritieke infrastructuur, het erg moeilijk kunnen 

maken om incentive compatibele energieprijzen te vinden. Net als intrazonale congestie kunnen 

blokorders prijskoppeling onmogelijk maken. In tegenstelling tot bij intrazonale congestie brengt 

de overstap naar node-to-line PTDF’s hier geen oplossing. Prijzen die niet incentive compatibel 

zijn, kunnen later organisatorische problemen veroorzaken. Dit is vandaag niet zeker, maar men 

mag het zeker niet uit het oog verliezen. De kritiek is van toepassing op zowel de voorgestelde 

FBMC als de bestaande TCMC. 

Orders kunnen flexibel of tot op zekere hoogte inflexibel zijn. In dat laatste geval worden dat 

blokorders genoemd. De clearing van markten die alleen bestaan uit “flexibele” orders, vormt 

geen probleem. Een voorbeeld van een flexibel order is het volgende: een bod van 1 MW tussen 

10 en 11 u tegen een prijs van 40 euro/Mwh. Het bod zal volledig worden geselecteerd als de 

PX het kan vereffenen tegen een prijs die hoger ligt dan 40. Indien de prijs exact 40 bedraagt, 

wordt misschien slechts gedeeltelijk geselecteerd. Dit bod is deelbaar indien de PX een deel van 

het bod kan selecteren, bijvoorbeeld 0,5 MW. Flexibele biedingen en aanbiedingen kunnen 

makkelijk tijdens de veiling worden verhandeld, de prijszetting verloopt gemakkelijk en ze 

kunnen worden gebruikt voor de opbouw van de NEC die zowel bij FBMC als bij TCMC de kern 

uitmaken van het handelsplatform. De selectie en prijszetting van flexibele biedingen sluit dan 
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ook goed aan bij een marktkoppelingssysteem (TCMC of FBMC) waarin de PX hun eigen 

identiteit behouden. Zij kunnen snel worden aangepast voor zowel volume- als prijskoppeling. 

Blokorders zijn transacties die een zekere vorm van inflexibiliteit inhouden. Het typische 

voorbeeld is een opeenvolging van aanbiedingen die simultaan moeten worden aanvaard of 

afgewezen. Laten wij hier uitgaan van een aanbod van 1 MW tussen 8 en 12 uur tegen een prijs 

van 40 euro/Mwh. Dit is een blokorder indien het aanvaarden ervan inhoudt dat de 1 MW 

gedurende vier opeenvolgende uren moet worden opgenomen en dat aan de producent een 

prijs moet worden betaald die gemiddeld niet lager is dan 40 euro/Mwh. Een ander type van 

blokorder is bijvoorbeeld een aanbod van 1 MW tussen 10 en 11 uur waarvan ten minste 0,5 

MW moet worden opgenomen. Blokorders houden onrechtstreeks machinebeperkingen in. Ze 

kunnen berekenings- en economische problemen veroorzaken; voor de verwerking ervan is een 

centrale verrichting nodig die op enige organisatorische weerstand zou kunnen stuiten, zeker in 

geval van prijszettingsproblemen. 

8.4.1. Berekeningsproblemen 

Wij gaven eerder al aan dat de vereffening van de markt met een enkele PX normaal wordt 

gezien als de oplossing van een standaard CPSM-probleem. Dit wordt afgebeeld in Figuur 8. De 

figuur laat klassiek ook een evenwicht zien tussen aanbod- en vraagcurven, waarbij de 

evenwichtsprijs zich op het snijpunt van beide curven bevindt. Het resultaat van dit 

marktvereffeningsproces (en met name het snijpunt van de vraag- en aanbodcurven op 

verschillende tijdstippen) kan zijn dat een order slechts gedeeltelijk wordt geselecteerd, en voor 

een bepaald uur slechts in zeer geringe mate. Indien er echter twee veilinguren na elkaar 

worden georganiseerd, dan kan het resultaat daarvan ook zijn dat datzelfde aanbod voor twee 

opeenvolgende uren wordt geselecteerd tijdens het eerste uur, maar niet tijdens het tweede. 

Dit is geen probleem voor “flexibele” orders, maar het zou ingaan tegen de beperkingen die 

worden opgelegd door blokorders. Blokorders scheppen berekeningsproblemen in die zin dat 

een standaardveilingproces waarbij op zoek wordt gegaan naar het snijpunt tussen de vraag- en 

aanbodcurven, niet langer geschikt is om het consumenten- en producentensurplus te 

maximaliseren en dus ook niet om het veilingprobleem op te lossen. Daartoe is een veel 

complexer proces nodig dat ofwel een heuristisch, specifiek hiervoor ontwikkeld algoritme 

gebruikt (Lagrange-relaxatie werd hier vaak voor gebruikt), ofwel gebruik maakt van (nu 

standaard beschikbare en krachtige) algemene software om een “mixed integer programming 
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problem” (MIP) op te lossen. Het FBMC-voorstel erkent het probleem, maar het document zegt 

niet duidelijk welke oplossing precies zal worden geïmplementeerd. 

 

8.4.2. Teruggrijpen naar het SMD 

Wij gaven eerder al aan dat blokorders een surrogaat zijn voor machinebeperkingen zoals 

minimale technische output, minimale run- of downtime… Deze beperkingen gelden uiteraard 

ook voor andere thermale systemen en vooral voor degene die onder het SMD vallen. Deze 

systemen vermijden blokorders en vangen machinebeperkingen op door speciale orders in te 

voeren die aan deze technische kenmerken zijn aangepast (bijvoorbeeld door een bepaalde 

vergoeding te bieden voor het opstarten van een machine). Deze duale benadering (blokorders 

vs. machinebeperkingen) zorgt voor zowel berekeningstechnische als economische problemen. 

Vanuit berekeningstechnisch standpunt kunnen blokorders worden gezien als de herformulering 

van machinetechnische beperkingen. Het is bekend dat het herformuleren van 

ondeelbaarheidsbeperkingen de efficiëntie van MIP-algoritmen kan wijzigen, zodat dezelfde 

CPSM met blokorders of met een expliciete voorstelling van de machinebeperkingen andere 

resultaten kan opleveren. Er is ons geen berekeningsstudie bekend waarin de beide 

benaderingen met elkaar worden vergeleken. Hoe dan ook, het volstaat om hier aan te geven 

dat het gebruik van MIP voor energieveilingen de voorbije jaren sterk is gestegen in 

verschillende systemen in de VS die volgens het SMD werken, en de ervaring toont aan dat de 

berekeningsproblemen hiermee inderdaad onder controle kunnen worden gekregen. Er wordt 

verwacht dat het ook zo zal zijn voor FBMC in CWE. Maar er zijn andere problemen en daar 

gaan wij hierna op in. 

8.4.3. Vertalen van de ervaring naar zonesystemen 

Zonesystemen zoals de voorgestelde FBMC leiden in vergelijking met SMD nodale systemen tot 

een complexere situatie. Zonesystemen vallen doorgaans terug op countertrade om intrazonale 

congestie (congestie binnen een prijszone) op te lossen. Deze operaties zouden idealiter 

zodanig moeten worden uitgevoerd dat ze de kosten van countertrade tot een minimum 

beperken. Dit subprobleem van het algemene CPSM-probleem komt in het voorstel amper ter 

sprake. De CPSM moet er rekening mee houden dat een aantal van de machines zullen worden 

opgeëist voor countertrade. Countertrade lijkt vandaag in CWE evenwel minder een probleem te 

zijn en het gezond verstand zegt dat dit zo zal blijven. Dit is mogelijk, maar het kan niet worden 
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gewaarborgd: de ervaring van de andere systemen toont aan dat countertrade vrij zwaar kan 

gaan doorwegen in die zin dat de kosten hoog kunnen zijn of, erger nog, dat er onvoldoende 

machines beschikbaar zijn voor de taak. Een tekort aan middelen voor re-dispatching of 

onverwacht hoge re-dispatchingkosten zijn echter zaken die zich in de beginjaren (1997) ook 

hebben voorgedaan in systemen zoals PECO en meer recent in ERCOT, vooraleer deze beide 

systemen zijn overgestapt op een nodale organisatie. Onvoldoende middelen voor re-

dispatching hebben de Zweedse TSO ertoe aangezet om de transmissiecapaciteit naar 

Denemarkten in november 2005 te beperken. De redenen gaan van structurele (de 

samenstelling van het productiesysteem) tot strategische overwegingen (gaming), maar hebben 

ook te maken met martkontwerp (één prijs vinden om de markt te vereffenen). De penetratie van 

windenergie is een structureel element dat de countertrade-activiteit en de kosten ervan in de 

toekomst kan doen stijgen; het is vandaag nog onvoldoende gedocumenteerd. Ten tijde van de 

Enron-saga werd heel veel gesproken over gaming, zodat daar niet verder op moet worden 

ingegaan. Het aspect martkontwerp hangt samen met het feit dat de machines niet alleen 

worden ingezet om de congestie op de lijnen op te heffen, maar ook om tot één incentive 

compatibele prijs te komen. Het spreekt voor zich dat deze problemen wellicht ook zullen 

toenemen met de omvang van de zone: countertrade in een grote prijszone zal wellicht 

zwaarder wegen dan in een kleine zone, behalve indien het netwerk over voldoende capaciteit 

beschikt. Het huidige FBMC-voorstel werkt met heel grote zones.  

Samenvattend: countertrade zal, indien het zich verder ontwikkelt (bijvoorbeeld ten gevolge van 

de penetratie van windenergie), ten minste drie vragen doen rijzen. Het huidige FBMC-voorstel 

is, ten eerste, onduidelijk over de manier waarop de optimalisatie van countertrade zal worden 

gekoppeld aan de CPSM. Ten tweede: omdat het aantal flexibele machines die voor de veiling 

kunnen worden gebruikt door countertrade daalt, kan de afhandeling van blokorders tijdens de 

CPSM worden bemoeilijkt. Ten derde kan het potentiële gebrek aan re-dispatchingmiddelen de 

problemen op het vlak van prijskoppeling groter maken. Net zoals het FBMC-voorstel er vanuit 

gaat dat prijskoppeling steeds mogelijk is, gaat het er ook vanuit dat countertrade steeds 

mogelijk zal zijn. De mogelijkheid van onvoldoende re-dispatchingmiddelen wordt niet eens 

vermeld. Hieronder wordt ingegaan op het prijszettingsaspect. 

8.4.4. Prijszettingsproblemen 

De economische problemen die worden veroorzaakt door blokorders lijken minder goed te 

worden begrepen dan de berekeningstechnische aspecten van het FBMC-voorstel. Europese 
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PX’s moeten de vereffening in iedere zone kunnen doen met een enkele energieprijs, en al deze 

zoneprijzen moeten een incentive opleveren voor de volume-uitwisseling die het resultaat is van 

de globale CPSM. Dit wordt prijskoppeling genoemd. De zoneprijs wordt gebruikt om alle 

energietransacties die via de PX lopen, te vergoeden of te belasten: het FBMC-voorstel voorziet 

in geen andere betaling. In economisch jargon betekent dit dat de prijzen lineair zijn (totale 

betaling is strikt proportioneel aan de prijs) en anoniem (iedere speler ziet dezelfde prijs). 

Blokorders kunnen lineaire en anonieme zoneprijzen uitschakelen. Met andere woorden, 

prijskoppeling kan voor sommige vraag- en aanbodpatronen onmogelijk zijn. Het probleem is 

niet specifiek voor het FBMC-voorstel; het bestaat ook bij TCMC waar het zich voordoet met 

Paradoxically Rejected Blocs (PRB). Dit zijn blokorders die op het vlak van prijs zouden moeten 

worden aanvaard (ze zijn winstgevend tegen de prijs die wordt vastgesteld door CPSM), maar 

“paradoxaal genoeg” worden verworpen wegens het volume (ze maken geen deel uit van de 

oplossing die de CPSM heeft opgeleverd). Het gebrek aan marktclearingprijzen doet zich ook 

voor in de nodale systemen die het SMD hanteren. Hier is dat het gevolg van 

machinebeperkingen zoals opstartkosten of minimale downtime (wat gewoon de meer 

rechtstreekse formulering is van het verschijnsel dat leidt tot blokorders). Wij gaan kort in op 

deze punten. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de vraag met betrekking tot het bestaan van 

een prijs die ervoor zorgt dat de markt wordt gecleard (prijskoppeling) en de vraag met 

betrekking tot het oplossen van de CPSM (volumekoppeling). Blokorders kunnen het vinden van 

een mix van orders om het consumenten- en producentensurplus te optimaliseren 

(volumekoppeling) berekeningstechnisch moeilijker maken, maar het bestaan van die mix wordt 

niet in vraag gesteld, tenminste niet zolang er voldoende flexibele opwekkingscapaciteit is (men 

kan niet waarborgen dat steeds aan de vraag kan worden voldaan indien er onvoldoende 

capaciteit is of wanneer er alleen inflexibele centrales zijn). CPSM leidt altijd tot een reeks van 

aanvaarde en afgewezen orders en mogelijkerwijze een suboptimale oplossing. CPSM staat 

bijgevolg altijd volumekoppeling toe. Het streven naar prijzen die de markt vereffenen, kan 

daarentegen tot de conclusie leiden dat er geen prijs is die deze oplossing ondersteunt. Met 

andere woorden, het is mogelijk dat er geen lineaire en anonieme uurprijs is die producenten en 

verbruikers ertoe aanzet om hun centrales te laten draaien zoals CPSM dat voorschrijft. Tijdens 

de bespreking van kritieke infrastructuur hebben wij hebben reeds kort gealludeerd op een 

ander verschijnsel dat vergelijkbaar is met het gebrek aan een prijs die de vereffening van de 

markt waarborgt: de afwezigheid van prijskoppeling houdt in dat er voor een aantal marktspelers 
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geen incentive is om de resultaten van de veiling te respecteren wanneer zij de prijs vernemen 

die zij tijdens die veiling moeten betalen of krijgen.  

De literatuur over het onderwerp is beperkt, maar belangrijk (bijvoorbeeld Hogan 2008, Hogan 

en Ring 2003, O'Neill et al. 2005, 2008 Scarf, H.E. 1990, 1994, Motto, A.L. en F.G. Galiana. 

2002). De vraag kwam op tijdens de beginjaren van de systemen die volgens het SMD werken. 

De reden van het probleem zit diep en werd lang geleden in Scarf 1990 geïllustreerd aan de 

hand van een heel eenvoudig voorbeeld. De oplossing bestaat erin om af te stappen van een 

enkele prijsveiling en dan over te stappen op "multi-unit" of "combinatorial" veilingen, en om 

“niet-lineaire prijzen” toe te passen. Hoewel de verklaring boordevol jargon zit, is de 

onderliggende idee eenvoudig, hoewel de implementatie complex kan zijn. Het principe is dat 

betalingen en kosten niet kunnen worden teruggebracht tot een enkele energieprijs, maar 

moeten worden aangevuld door andere betalingen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld 

is dat producenten worden vergoed voor de productie van energie en voor het opstarten of 

onderhouden van een machine (een “uplift” in de SMD-terminologie). Zoals gezegd, is de idee 

eenvoudig, maar de implementatie is dat misschien niet; de bespreking van niet-lineaire prijzen 

valt buiten het bestek van dit rapport. 

Niettegenstaande het belang ervan lijken economisten het probleem van niet-lineaire prijzen in 

de elektriciteitssector doorgaans te negeren: blokorders of machinebeperkingen impliceren wat 

in het jargon “non-convexiteit” wordt genoemd, een verschijnsel waar economisten niet van 

houden. Interessant is dat optimaliseringsspecialisten het probleem eveneens negeren omdat 

het een prijszettingsprobleem is, en zij zijn maar zelden geïnteresseerd in prijzen. Deze dubbele 

onachtzaamheid heeft interessante gevolgen: het onderzoek dat door London Economics 

(London Economics 2007) voor de Europese Commissie werd gedaan, maakt gebruik van een 

engineeringmodel (“Market Analytics” van “Global Energy Decisions”) dat wel degelijk rekening 

houdt met ondeelbaarheden (non-convexiteit) op machineniveau. Het onderzoek had na een 

uitgebreide fase van gegevensvergaring voor de jaren 2003, 2004 en 2005 betrekking op vijf 

Europese elektriciteitsmarkten. De analyse is uitvoerig, maar gaat niet in op de incentive 

compatibiliteit van de bekomen prijzen. Op basis hiervan heeft de Commissie dan gesteld dat 

“… groothandelsprijzen wezenlijk hoger zijn dan op een perfect concurrerende markt zou 

worden verwacht…”. Deze stelling kan in vraag gesteld worden: er zijn misschien helemaal geen 

incentive compatibele prijzen in een systeem dat blokorders kent, en prijzen die niet incentive 

compatibel zijn, “worden (niet) verwacht op een perfect concurrerende markt”. Een vrije 

interpreatie van de stelling kan echter in de praktijk nog altijd zinvol zijn wanneer de impact van 
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blokorders niet zo groot is in vergelijking met de situatie zonder blokorders. Maar tijdens het 

onderzoek werd dit punt niet onderzocht en het zegt bijgevolg niets over de mogelijke incentive 

incompatibiliteit van de prijzen die het onderzoek heeft gevonden. Het rapport ging in op het 

berekeningstechnische aspect van blokorders (door rechtstreeks te werken rond de technische 

beperkingen van de machines zoals in een SMD-benadering), maar keek niet naar het 

economische gevolg voor de prijzen.  

Het FBMC-voorstel is zich duidelijk bewust van het probleem, maar lijkt de gevolgen ervan niet 

geheel te begrijpen. FBMC erkent het gebrek aan marktclearing-prijzen waar het verwijst naar 

Paradoxically Rejected Blocs (PRB): blokken worden afgewezen ondanks het feit dat de prijzen 

aangeven dat ze zouden moeten worden aanvaard. Maar tegelijkertijd  stellen de auteurs van 

FBMC dat de software steeds in staat moet zijn om een prijskoppelingsoplossing te vinden. Dit 

is uiteraard niet mogelijk zonder marktclearing-prijs. Hierboven verwezen wij reeds naar de 

oplossing: maak gebruik van "multi-unit" of "combinatorial" veilingen en gebruik “niet-lineaire 

prijzen”. In de voorliggende voorstellen vinden wij daar geen enkel spoor van terug. 

Met het risico om in herhaling te vallen, zeggen wij hier nogmaals dat de mogelijke afwezigheid 

van marktclearing niets te maken heeft met het gebruik van een Flow Based, 

Transmissiecapaciteits- of nodaal model van het elektriciteitsnet. Het probleem hangt samen 

met blokorders en machinebeperkingen, of met andere woorden: productietechnologie. Daar is 

niets aan te doen: hoe groter het deel van een bepaalde markt dat wordt afgedekt door 

blokorders, hoe moeilijker het wordt om marktclearing-prijzen te vinden. Maar de keuze voor het 

ene of het andere netwerkmodel mag het probleem niet groter maken. De principes zijn 

eenvoudig. Ten eerste: door ervoor te zorgen dat meer flexibele machines (niet betrokken bij 

blokorders) deelnemen aan de energiemarkt, moet het makkelijker worden om een 

marktclearing-prijs te vinden. De architecten van FBMC kunnen niet veel veranderen aan de 

structuur van het productiesysteem en dus ook niet aan de bestaande capaciteit van flexibele 

machines. Zij kunnen echter wel het aantal zones en het gebruik van countertrade beïnvloeden. 

Het zonesysteem verandert de ruimte voor mogelijke prijzen (één prijs per zone en een beperkt 

aantal zones), en countertrade om intrazonale congestie te elimineren beperkt het aantal 

flexibele machines om de prijzen te bepalen. Deze discussie lijkt misschien theoretisch, maar is 

dat niet. Op 28 november 2005 werd de Zweedse TSO geconfronteerd met een prijsruimte die 

was herleid tot nul: er waren geen machines om tot een marktclearing-prijs te komen voor de 

zone en hij moest de transmissiecapaciteit met Denemarken beperken om het zoneprobleem op 

te lossen. PJM toont de andere kant van het plaatje. De uitbreiding van de geografische dekking 
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van de markt heeft inderdaad het probleem van de ondeelbaarheid van machines (in Europa, 

blokorders) eenvoudiger gemaakt. Maar PJM maakt voor de “prijskoppeling” van de 

knooppunten gebruik van niet-lineaire prijzen! 

8.4.5. Beheerskwesties 

De aanvankelijke bedoeling van Marktkoppeling was de integratie van de markten aan de hand 

van een iteratief proces tussen TSO en PX zonder dat daarvoor een bijkomende 

gecentraliseerde activiteit nodig zou zijn. Blokorders halen die doelstelling onderuit omdat de 

MIP-behandeling van de CPSM gecentraliseerd moet worden. Dit MIP-probleem kan niet 

worden opgelost door interacties tussen PX en TSO’s op een strikt horizontaal niveau. FBMC 

vereist, net als TCMC, dat blokorders gecentraliseerd worden berekend. Dit had 

organisatorische problemen kunnen opleveren, maar die zijn blijkbaar opgelost geraakt. Het is 

echter zinvol om rekening te houden met de mogelijkheid dat ze terug de kop opsteken. Wij 

hebben eerder al vastgesteld dat ook kritieke infrastructuur centraal moet worden berekend. 

Blokorders en kritieke infrastructuur leiden samen geleidelijk tot een ISO-achtige organisatie 

waarbij een entiteit die niet over activa beschikt, een veiling organiseert om de markt te 

vereffenen en de stroom van daartoe vereiste informatie verwerkt. Het concept van een ISO ligt 

moeilijk in Europa. Bovendien is deze ISO-achtige organisatie iets bijzonders: zij bouwt verder 

op basis van de NEC’s die in iedere zone door de PX en niet op basis van de individuele nodale 

orders worden berekend. Zoals in het hele rapport wordt gesteld, is dit verschil allesbehalve 

verwaarloosbaar en kan het in heel grote zones tot problemen leiden. De ervaring met de 

interne energiemarkt suggereert dan ook om bijzonder voorzichtig te zijn: iedere oplossing die 

een centrale afhandeling van TSO-functies vereist, kan altijd terugkaatsen, vooral wanneer deze 

functie een geïntegreerde ISO-achtige functie is en wanneer ze met technische problemen wordt 

geconfronteerd.  

 

8.4.6. Conclusie 

Blokorders komen bovenop de problemen die worden veroorzaakt door kritieke infrastructuur en 

die reeds ter sprake werden gebracht in Hoofdstuk 8.3. Maar blokorders zorgen ook voor 

ernstiger nieuwe problemen in die zin dat ze niet kunnen worden opgelost door gewoon van een 

zonaal systeem over te stappen op een nodaal systeem. Deze problemen worden veroorzaakt 

door ondeelbaarheden in de werking van de productie-eenheden. De auteurs van het FBMC-

voorstel alluderen op het probleem wanneer zij een onderscheid maken tussen volume- en 

prijskoppeling en wanneer zij naar PRB verwijzen. Wanneer zij eisen dat de software zowel 
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volume- als prijskoppeling moet kunnen vinden, is het echter onduidelijk of zij zich ten volle 

bewust zijn van de omvang van het probleem.  Volumekoppeling kan altijd gebeuren; 

prijskoppeling kan in sommige gevallen onmogelijk zijn, tenminste zolang men niet teruggrijpt 

naar meer drastische maatregelen zoals niet-lineaire prijzen. Het voorstel maakt geen melding 

van niet-lineaire prijzen. 

De ervaring met de Interne Elektriciteitsmarkt suggereert dat technische problemen doorgaans 

worden aangepakt op basis van ad hoc methodes. De combinatie van 

volumekoppelingsproblemen veroorzaakt door het zonesysteem (zie hoofdstuk 8.3) en de 

complexiteit van prijskoppeling ten gevolge van blokorders (dit hoofdstuk) kan aanleiding geven 

tot de beslissing om de FBMC-benadering als geheel af te wijzen of om ze af te bouwen tot op 

een punt waarbij ze niet beter is dan TCMC. Het is dan ook belangrijk om er hier nogmaals op te 

wijzen dat het merendeel van de problemen die door kritieke infrastructuur en door blokorders 

worden veroorzaakt vandaag goed gekend zijn en dat geweten is hoe die problemen moeten 

worden opgelost.  
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9. INTRA-DAY HANDEL EN BALANCING: VOORAFGAANDE VOORWAARDEN 

Wij hebben gesteld dat het voorstel om de day-ahead markt te organiseren op basis van node-

to-line PTDF’s een belangrijke stap voorwaarts zou zijn, maar dat de zone-to-line PTDF 

benadering de zaken wel een stuk complexer maakt. Door te werken met zones die identiek zijn 

aan landen, kan de geldigheid van de hele onderneming overigens op de helling komen te 

staan. Theorie en praktijk suggeren om hier voorzichtig te zijn: volgens de theorie moet voor de 

keuze van de GSK’s in het voorgestelde zonesysteem in principe een vastpunt-probleem 

worden opgelost, een idee dat in de voorliggende documenten totaal ontbreekt. De eerste tests 

die in het FBMC- voorstel worden vermeld verwijzen naar haalbaarheidsproblemen die wel eens 

te maken zouden kunnen hebben met de keuze van de GSK’s. De praktijk heeft uitgewezen dat 

tal van zonesystemen die, zoals ERCOT, een vergelijkbaar op zones gebaseerd flowgate-model 

hebben uitgeprobeerd, problemen kenden en uiteindelijk toch voor een nodaal systeem hebben 

gekozen. Maar de stap naar FBMC en de invoering van kritieke infrastructuur is een potentieel 

voldoende belangrijke stap voorwaarts om de discussie toch voort te zetten en om na te gaan of 

de aanpak niet naar de andere fasen van de handel, namelijk intra-day en real-time, zou kunnen 

worden uitgebreid. Wij gaan hier verder in de veronderstelling van node-to-line FBMC. Dit is 

misschien niet strikt noodzakelijk, maar het maakt de zaken wel eenvoudiger. 

De aanpak van day-ahead-, intra-day- en balancingoperaties vertoont vandaag weinig 

samenhang. Zo moet intra-day handel de marktspelers de kans geven om posities van de day-

ahead handel aan te passen aan nieuwe marktsituaties. Dit sluit aan bij het standaardmodel van 

de financiële sector, zijnde continue handel. Dit updatingproces veronderstelt dat de day-ahead 

en de intra-day markt op een compatibele manier worden georganiseerd: vooral de verhandelde 

commodities en transmissie-eigendomsrechten moeten identiek zijn voor de veranderende 

markt en moeten onder vergelijkbare omstandigheden worden verhandeld. De architecturen die 

voor de day-ahead en de intra-day handel worden voorgesteld, blijken evenwel opvallend van 

elkaar te verschillen. Een eerste grote discrepantie is dat voor transmissie in de intra-day handel 

niet langer een prijs moet worden betaald, maar dat die gratis wordt weggegeven op basis van 

‘eerst komt eerst maalt’ en dit zolang er beschikbare capaciteit is. Deze zuiver kwantitatieve 

allocatie (niet prijsgestuurd) zorgt voor een overduidelijke discontinuïteit tussen de prijszetting 

voor transmissie in de day-ahead en de intra-day markten, waardoor iedere zinvolle 

arbitrageonmogelijk wordt gemaakt. Er is geen duidelijke reden voor deze discontinuïteit en ook 

in de bestaande documenten is er niets over terug te vinden. Integendeel, het is niet moeilijk om 

redenen te bedenken waarom deze discontinuïteit contraproductief zou zijn. Marktspelers die in 
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day-ahead voor transmissie moeten betalen, maar die in intra-day gratis kunnen krijgen, krijgen 

op die manier een incentive om te wachten op de intra-day markt. Zij zijn niet zeker dat zij op de 

intra-day markt die transmissiecapaciteit zullen vinden, maar er is een incentive om het te 

proberen. Er is geen economische reden om capaciteit die op de day-ahead markt niet kon 

worden toegewezen, gratis weg te geven indien de vraag naar die capaciteit op de intra-day 

markt toeneemt. De reële waarde van de capaciteit is de waarde die ze krijgt in real-time 

wanneer de markt daadwerkelijk wordt gecleard. Het is niet de waarde in een forwardmarkt, die 

volgens de standaardbeginselen van de financiële sector zou moeten worden afgestemd op de 

waarde in real-time. Deze financiële logica gaat totaal verloren indien men capaciteit tussen day-

ahead en real-time gratis begint toe te wijzen. Hier dient verder te worden opgemerkt dat 

wachten tot de intra-day markt om middelen aan te kopen die op artificiële wijze worden 

vrijgemaakt tot de beschikbaarheidslimiet is bereikt, geen gaming is zoals in het TSO-rapport 

(Cegedel et al. (zonder datum)) wordt gesteld: het is normaal economisch gedrag. Economische 

spelers gedragen zich volgens de incentives die hen door de ontwerpers van het systeem 

worden aangeboden: van hen mag niet worden verwacht dat zij de fouten van de ontwerpers 

corrigeren.  

Een analoge redenering kan worden gevolgd voor de respectieve architectuur van de intra-day 

markt en de balancingtransacties. Terwijl duidelijk is dat intra-day kan doorgaan tot vlak bij real-

time, ziet het plaatje in real-time er totaal anders uit: intra-day handel wordt toegestaan, maar in 

real-time tracht men die te verhinderen. Ook dit is discontinuïteit die arbitrage tussen intra-day 

en real-time onmogelijk maakt. Maar de discontinuïteit is hier bewust: de bedoeling is hier 

duidelijk om marktspelers te stimuleren om de balans te behouden door onevenwicht te 

bestraffen, veeleer dan ervoor te laten betalen. Het is met andere woorden de bedoeling te 

verhinderen dat marktspelers een deel van hun aankopen doorschuiven naar real-time. Ook 

hiervoor is er geen goede economische reden. Er is zeker geen economische reden om 

balancing duurder te maken dan de marginale kostprijs en dus ook niet om het aankopen van 

elektriciteit in real-time te ontmoedigen. Om dezelfde reden als in de day-ahead markt is er ook 

geen economische reden om niet te proberen de kosten van balancing te verminderen door 

arbitrage van balancingmiddelen tussen systemen, anders gezegd: om te proberen 

grensoverschrijdende balancing op dezelfde manier te organiseren als grensoverschrijdende 

handel in elektriciteit.  

De vergelijking tussen de day-ahead en intra-day markten en het balancingsysteem leidt tot de 

conclusie dat drie verschillende organisaties temporele arbitrage trachten te voorkomen. Deze 
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meervoudige regelingen gaan in tegen het financiële standpunt dat day-ahead, intra-day en real-

time niet meer zijn dan verschillende stappen van eenzelfde handelsproces en dus een enkel 

handelsplatform vereisen. Deze visie werd reeds toegelicht in de inleiding en wij brengen het 

principe hier gewoon even in herinnering. Door het feit dat elektriciteit niet kan worden 

opgeslagen, vindt de fysieke handel in elektriciteit enkel plaats in real-time, wat op die manier 

dus de enige echte spotmarkt is. De andere markten zijn forwardmarkten die afgeleide 

producten verhandelen die in real-time vervallen op de spotmarkt.  

Electriciteit is een speciale commodity en er kunnen technische redenen zijn om af te wijken van 

deze standaardvisie van de financiële sector. De ervaring met het SMD in de VS gaat daar 

echter tegenin. Het SMD organiseert de day-ahead en real-time markten op dezelfde manier. Er 

zijn pogingen geweest om dat anders aan te pakken, bijvoorbeeld door te kiezen voor een 

ruwere voorstelling van het netwerk voor de day-ahead markt dan voor de real-time markt 

(Kamat en Oren 2004). Deze poging is bijzonder interessant: de idee was om in de day-ahead 

markt te werken op basis van zones en om in de real-time markt te werken op basis van 

knooppunten. Deze piste werd uitgetest met ERCOT en achteraf ook weer opgegeven. Maar tot 

een volledige discontinuïteit tussen de day-ahead en real-time markten zijn de pogingen om te 

werken met verschillende visies van het elektriciteitsnet nooit gegaan. Wanneer de ervaring van 

het SMD wordt doorgetrokken tot de start van de intra-day markt, zou men tot de slotsom 

kunnen komen dat er ook geen reden is waarom day-ahead, intra-day en real-time anders 

zouden moeten worden georganiseerd als hetzelfde martkontwerp op alle stappen kan worden 

toegepast. 

Alvorens conclusies te trekken, is het wellicht zinvol om te trachten de logische denkfout (de 

achterliggende reden) te identificeren die in de voorgestelde organisatie van day-ahead, intra-

day en real-time in Europa leidt tot discontinuïteit. De drie organisaties verschillen niet alleen 

qua vorm, maar ook op het vlak van een fundamenteel principe: voor transmissie wordt er in de 

organisatie van de intra-day of real-time handel geen prijs bepaald. De prijs van transmissie is 

impliciet nul in intra-day en oneindig in real-time zolang er geen grensoverschrijdende 

balancinghandel is. Met andere woorden, de fundamentele link tussen energie en transmissie 

die voortvloeit uit de basiseigenschappen van elektriciteit – en die er zo lang over heeft gedaan 

om in de day-ahead markt te worden erkend – wordt hier opnieuw losgelaten. Daar is geen 

logische reden voor: herinner u nog dat de basisreden is dat de link tussen energie- en 

transmissieprijzen in de real-time markt ontstaat en dat deze op basis van standaard 

economische en financiële argumenten naar de andere markten wordt uitgebreid.  Er is evenmin 
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een praktische reden om niet in alle fasen van de handel vast te houden aan deze link tussen 

energie en transmissie. De ervaring met PJM toont aan dat de kenmerken van het 

elektriciteitsnet in een systeem met meer dan 8000 knooppunten om de 5 minuten opnieuw 

kunnen worden beoordeeld, en dat deze informatie kan worden gebruikt om elektriciteits- en 

transmissieprijzen simultaan en tegen diezelfde frequentie te berekenen. Dit houdt in dat day-

ahead, intra-day en real-time handel in één en dezelfde architectuur kunnen worden gegoten. 

Door PTDF’s te gebruiken en deze heel regelmatig te updaten om de voorstelling van het 

elektriciteitsnet aan te passen, komen wij heel erg dicht in de buurt van het financiële model 

waar het prijsvormingsproces wordt beschouwd als het resultaat van continue handel. De rest 

van onze discussie is gebaseerd op het volgende: men moet het huidige design trachten te 

verzoenen met de standaardvisie van de financiële sector, door het flowgate-model uit te 

breiden naar intra-day en real-time handel.  

 

 

10. VAN BALANCING EEN REAL-TIME MARKT MAKEN 

De mededingingsautoriteiten beschouwen de huidige organisatie van balancing terecht als een 

barrière voor de toegang. Het argument is eenvoudig en terecht: voor een nieuwkomer met een 

beperkte productiecapaciteit en klantenbasis kan het moeilijk zijn om het evenwicht te 

behouden. Dit is de barrière: het kan min of meer ontmoedigend werken. Indien de prijs voor 

balancing hoger is dan wat het kost, of de kosten ervan hoger zijn dan zou moeten door de 

balancingregeling, dan wordt de barrière versterkt. Dat doet uiteraard de vraag rijzen of de 

balancingdoelstelling een gerechtvaardigde doelstelling is. Wanneer alles in balans blijft, maakt 

dat de taak van de TSO’s uiteraard eenvoudiger. Deze simplificatie mag echter niet zo ver gaan 

dat de prijs voor onbalans hoger ligt dan wat het kost of zou hebben gekost indien een 

doeltreffende TSO ervoor zou hebben gezorgd. 

De analyse van de bestaande situatie suggereert, maar bewijst niet, dat de kostprijs van 

balancing hoger is dan zou moeten, en de reden daarvoor is van geen betekenis. Dezelfde 

redenering die suggereert dat grensoverschrijdende arbitrage in de day-ahead markt globaal 

genomen positief is (zowel het Consumentensurplus als het Producentensurplus nemen toe), 

stelt eveneens dat grensoverschrijdende arbitrage de balancing ten goede zou moeten komen.  

Dezelfde redenering die een op de markt gebaseerde aanpak voor de toewijzing van 

“transmissiecapaciteit” voorstelt, suggereert eveneens een marktgebaseerde aanpak voor de 

prijszetting van grensoverschrijdende balancingmiddelen. De laatste vraag is of dezelfde 
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instrumenten als deze die vandaag worden gebruikt voor de organisatie van 

grensoverschrijdende handel (met andere woorden, Transmissiecapaciteiten) in de day-ahead 

markt, ook kunnen worden gebruikt voor een op de markt gebaseerde benadering van 

grensoverschrijdende handel in balancingmiddelen. Het antwoord luidt waarschijnlijk nee: de 

berekening van TC is omslachtig, kan niet in real-time gebeuren, en ook al zou dat kunnen, dan 

nog kan de prijsimpact van stromen die het gevolg zijn van de real-time uitwisseling van 

onevenwichten, niet aan de hand van geüpdatete TC’s worden gesimuleerd. Het Duitse systeem 

illustreert de verschillende visies die vandaag bestaan op het vlak van day-ahead en balancing. 

Terwijl de operatoren aandringen op een enkele zone in de day-ahead markt, behouden zij vier 

balancingzones in real-time. Zij beperken hun werking daarom tot de gebieden die zij zelf onder 

controle hebben. De reden is waarschijnlijk dat operatoren ruim aan countertrade kunnen doen 

om de congestie op de day-ahead markten op te lossen, terwijl dat in real-time, wanneer 

gewerkt wordt met Transmissiecapaciteit, heel wat moeilijker wordt. Een zinvolle prijsbalancing 

in real-time is op basis van TC’s dus niet mogelijk. Kan PTDF hier helpen? 

10.1. FBMC aanpassen aan balancing 

Balancing is een zonebegrip in Europa: iedere centrale met voldoende flexibiliteit in een zone 

kan bijdragen tot balancing. Congestiebeheer valt onder een andere functie. Stel dat wij het 

beginsel respecteren: de vraag is dan of wij grensoverschrijdende handel in balancingdiensten 

kunnen opzetten en voor congestiebeheer dan gebruik kunnen maken van PTDF’s. Voor het 

antwoord hangt het ervan af of node-to-line PTDF’s dan wel zone-to-line PTDF’s worden 

gebruikt. 

Het dient duidelijk te zijn dat een op node-to-line PDTF’s gebaseerd FBMC-platform kan worden 

gebruikt om een real-time markt te organiseren van balancingmiddelen. Node-to-line PTDF’s 

kunnen op korte termijn worden herberekend en daarbij kan rekening worden gehouden met de 

huidige injectie- en afnameposities en met de topologie van het elektriciteitsnet. Node-to-line 

PTDF’s zijn dan gelijk aan een approximatie van loadflow-vergelijkingen die real-time 

elektriciteits- en transmissieprijzen kunnen opleveren voor ieder onevenwichtspatroon en 

gebruik van balancingmiddelen. Deze bewering is echter wel onderworpen aan een aantal 

beperkingen.  

Zo kan de CPSM die wordt gebruikt voor de vereffening van de day-ahead markt, ook worden 

toegepast om de markt van balancingmiddelen en real-time transmissiediensten te vereffenen. 

Het model moet sneller zijn omdat hier in real-time wordt gewerkt, maar tegelijk is zijn taak ook 
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heel wat eenvoudiger. Blokorders maken geen deel uit van de balancingmarkt (balancing met 

ondeelbare orders is zo goed als onmogelijk). De CPSM gebeurt dus met een bepaalde set van 

blokorders. De berekeningstechnische problemen (het gebruik van een MIP-algoritme) waar in 

Hoofdstuk 8.4.1 naar werd verwezen, verdwijnen net als de prijszettingsproblemen die in 

hetzelfde hoofdstuk werden besproken. De optimalisatie gebeurt met “flexibele middelen” 

(flexibele machines) voor een bepaalde tijdspanne, en in een nodaal systeem waarin de 

machines vastliggen en er alleen een beslissing op operationeel niveau moet worden genomen 

(wat het geval is in real-time), levert prijskoppeling geen problemen op. De ervaring met het 

SMD bevestigt deze visie. Deze systemen zijn immers gestart met alleen de real-time markt en 

deden daarna exact wat een real-time balancingmarkt zou doen. Wij weten dus dat het mogelijk 

is en dat node-to-line PTDF’s er de geschikte instrumenten voor zijn. 

Het nodale aspect van deze oplossing is voor de Europese discussies van vandaag eveneens 

een nadeel. Het FBMC-voorstel is gebaseerd op zones en niet op knooppunten. De voorstelling 

van het netwerk gaat uit van zone-to-line PTDF’s en niet van node-to-line PTDF’s. Om van het 

ene model naar het andere te kunnen gaan, moeten veronderstellingen worden gedaan met 

betrekking tot de verdeling van injecties/afnames in een zone in nodale injecties/afnames (de 

GSK’s). Men zou hier (mogelijkerwijze niet overtuigend) kunnen stellen dat het mogelijk is om 

goede GSK’s te vinden in de day-ahead markt; dit type van argument gaat echter niet op voor 

real-time wanneer de mix van balancingmiddelen snel verandert. Wij gaven eerder al aan dat er 

geen bezwaar is tegen het gebruik van node-to-line PTDF’s voor het selecteren van orders in 

CPMP. Een zonesysteem kan orders selecteren en dan volumekoppeling doen met behulp van 

node-to-line PTDF’s. Als nevenproduct levert dit nodale prijskoppeling op. Waar het over gaat, is 

de incentive compatibiliteit wanneer men van nodale naar zoneprijzen gaat. In Hoofdstuk 8.4.4 

zijn wij hierover niet tot een conclusie gekomen omdat er geen informatie was over het proces 

van de berekening van de zoneprijs. Ook hier komen wij niet tot een conclusie: er kunnen tal van 

aspecten verder worden onderzocht, maar dat valt buiten het bestek van dit rapport. 

10.2. Beheerskwesties 

Balancing is momenteel een non-marktactiviteit waar de verschillende TSO’s zich mee bezig 

houden: bestaande documenten die op de website van ETSO staan geven aan dat 

harmonisering en integratie tussen TSO’s vrijwel totaal ontbreken. Er zijn plannen en er werd al 

enige vooruitgang geboekt, maar het blijft in het beste geval allemaal nogal vaag. De omvorming 

van het huidige balancingsysteem in een real-time markt zal wellicht op heel wat 
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organisatorische weerstand botsen en het is onzin te hopen dat die in de nabije toekomst kan 

worden overwonnen. Zoals gezegd zijn er door de kwaliteit van de zone-to-line PTDF’s in day-

ahead en in real-time ook echte technische problemen. Het is dan ook redelijk om zich nu te 

concentreren op FBMC in day-ahead en om, parallel, een schaduwactiviteit te hebben die zich 

bezighoudt met de problemen die de omvorming naar balancing en real-time handel meebrengt.  

De omvorming van balancing in een real-time markt doet ook de vraag rijzen naar de rol van de 

PX. De logica van de continue handel suggereert dat PX deel moeten uitmaken van de real-time 

markt, maar gezien de huidige organisatie is niet meteen duidelijk hoe dat zou kunnen. Het 

probleem van de interactie tussen TSO en PX in real-time kan bijgevolg ook deel gaan uitmaken 

van die schaduwactiviteit.  

 

 

11. DE INTRA-DAY MARKT 

Intra-day handel moet de marktspelers in staat stellen om hun positie aan te passen aan 

vernieuwingen die zich na de sluiting van de day-ahead markt hebben voorgedaan. In systemen 

die volgens het SMD-paradigma werken, is er geen fysieke intra-day handel, aangezien de 

spelers daar beschikken over arbitrage tussen de day-ahead en real-time markten. Het SMD-

systeem omvat echter wel een virtuele intra-day markt die puur financieel is en geen wijzigingen 

van fysieke posities inhoudt. De bedoeling van virtuele intra-day handel is om arbitrage in de tijd 

mogelijk te maken, een thema dat intussen bekend zou moeten zijn. Fysieke intra-day handel is 

in de huidige Europese markten die niet over een real-time markt beschikken zeker nodig. Zelfs 

indien de economische logica zegt dat best wordt gestart met de ontwikkeling van de real-time 

markt, dan nog zijn er pragmatische redenen om voorrang te geven aan intra-day markten. Ten 

eerste zijn er de stakeholders die veel meer vragende partij zijn voor een intra-day markt dan 

voor een hervorming van balancing. Ten tweede is er het feit dat de intra-day markt zich 

vandaag nog ontwikkelt en verandert. Balancing daarentegen is een gevestigd systeem dat in 

de verschillende Lidstaten op een veeleer heterogene manier is geïmplementeerd. Het 

omvormen en harmoniseren van een bestaand heterogeen systeem is vanuit organisatorisch 

oogpunt heel wat moeilijker dan het bijsturen van een systeem in ontwikkeling. De introductie 

van FBMC op de intra-day markt biedt daarom de kans om ervaring op te doen, waardoor de 

weerstand tegen een toekomstige hervorming van de real-time activiteiten zou kunnen afnemen. 

Op de derde reden wordt ingegaan in het volgende hoofdstuk: de penetratie van windenergie en 
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de vooruitgang op het vlak van het voorspellen van windsnelheden hebben baat bij de 

ontwikkeling van geavanceerde intra-day handel. Die laatste reden lijkt veeleer academisch, 

maar is ondertussen wel uitgegroeid tot een steeds terugkerend thema in het rapport: intra-day 

handel benadert het paradigma van de continue handel uit de financiële sector; het wijst in de 

richting van een globaal genomen consistenter systeem.  

11.1. Aanpassing van FBMC aan intra-day handel 

De ontwikkeling van intra-day handel in Europa wordt besproken in een aantal ETSO-

documenten die kunnen worden gedownload van de website van de organisatie. Cegedel et al. 

(zonder datum) brengt een recente analyse van de integratie van de verschillende intra-day 

systemen. De auteurs stellen een op FBMC gebaseerde architectuur voor, maar verdedigen ze 

niet. Deze suggestie is gefundeerd: intra-day handel is de opvolger van day-ahead handel en 

het is vrij redelijk om beide systemen op eenzelfde basis te organiseren. De hele discussie over 

de day-ahead markt die in het voorliggende rapport wordt gevoerd, is mits enige 

vereenvoudiging van toepassing op intra-day. Vooral de voorstelling van het elektriciteitsnet in 

het geval van intra-day handel moet eveneens worden gebaseerd op PTDF’s, omdat deze 

voorstelling het mogelijk maakt om de impact van wijzigingen van injecties en afnames op het 

gebruik van de lijn op te volgen en te voorspellen. Men zou kunnen stellen dat zone-to-line 

PTDF’s aanvaardbaar dicht bij day-ahead liggen, maar de vraag van de overstap naar node-to-

line PTDF’s waarnaar bij balancing werd verwezen, kan niet worden vermeden wanneer men 

opschuift richting real-time. Zoals eerder laten wij deze vraag onbeantwoord. Hoe dan ook – en 

dat kan in het licht van een aantal beweringen van Cegedel et al controversieel lijken –, de 

aanvaarding van het Flow Based model houdt in dat de prijs voor energie en transmissie tegelijk 

moet worden bepaald en dat transmissie niet gratis mag worden weggegeven tot de 

beschikbare capaciteit is opgebruikt. Hetzelfde systeem waarbij transmissiediensten in de day-

ahead markt betalend zijn, zou van toepassing moeten zijn op intra-day. Dit is een verplichte 

voorwaarde voor arbitrage. De CPSM die wordt gebruikt voor de vereffening in de day-ahead 

markt, kan ook dienen voor de verschillende stappen van de intra-day markt, op voorwaarde 

evenwel dat de gegevens na de sluiting van de day-ahead markt worden geüpdatet. De CPSM 

zal moeten worden vereenvoudigd omdat wijzigingen van blokorders moeten worden voorkomen 

of beperkt wanneer men in de buurt van real-time komt. De berekening van de PTDF’s kan 

worden aangepast om rekening te houden met de veranderende posities in de energiemarkt en 

de mogelijke wijzigingen van de topologie van het elektriciteitsnet.  
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11.2. Beheerskwesties 

Hoewel de idee van de ontwikkeling van intra-day volgens dezelfde lijnen als day-ahead in 

Cegedel et al. is opgenomen, gaat dat rapport structureel veel minder ver dan het voorliggende 

FBMC-voorstel. Het is inderdaad makkelijk om het bestaande FBMC-voorstel te analyseren en 

om te wijzen op eventuele probleemgebieden. Het is echter uitermate moeilijk om, met 

uitzondering van het feit dat verder wordt gebouwd op de FBMC-architectuur, te ontcijferen wat 

Cegedel et al. echt wil doen. De eerste doelstelling is dan ook om de ideeën te verduidelijken. 

Net als voor real-time is het, zij het wellicht met een grotere ‘sense of urgency’, op dit ogenblik 

redelijk om een schaduwactiviteit op te starten waarbij de gevolgen van de FBMC-beginselen 

voor intra-day handel systematisch zouden worden onderzocht. Het grootste gevaar dat uit de 

lezing van Cegedel et al. blijkt, is dat er zich een intra-day specifiek denkpatroon ontwikkelt dat 

in de toekomst op het vlak van harmonisering problemen zal opleveren, en dat niet alleen tussen 

day-ahead en intra-day, maar ook tussen geografische systemen.  Het hoeft dan ook geen 

betoog dat de noodzaak van een gemeenschappelijke benadering van day-ahead en intra-day 

ook van toepassing is op de relaties tussen PX en TSO’s.  

 

 

12. SAMENVATTING 

Het lijkt erop dat het handelsplatform tot een enkel schema gaande van day-ahead, via intra-

day, tot real-time kan worden teruggebracht door gebruik te maken van een Flow Based 

voorstelling van het elektriciteitsnet. Het onderliggende thema is ontleend aan de idee van 

continue handel uit de financiële sector. Spelers handelen op basis van hun huidige kennis in de 

day-ahead markt en passen hun posities aan naarmate zij meer informatie krijgen over vraag, 

productie, netwerk… Op die manier nemen zij forwardposities in die worden vereffend tegen de 

geldende marktprijs. De markt wordt op ieder ogenblik vereffend dankzij een CPSM-

producentenmodel. Volumekoppeling is altijd mogelijk. Er blijven vragen over prijskoppeling. De 

handel in blokorders moet op een bepaald ogenblik in het proces stoppen of drastisch worden 

verminderd. Zeker is dat blokorders geen rol kunnen spelen in real-time, maar de handel in 

blokorders moet voor real-time stoppen omdat wijzigingen van aanvaarde blokorders leiden tot 

drastische variaties van de marktclearingprijzen en er soms zelfs toe kunnen leiden dat deze 

prijzen verdwijnen en prijskoppeling van de markten onmogelijk wordt. Dit probleem is relevant, 
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ongeacht de gekozen marktkoppelingmethode, namelijk Flow Based of Transmission Capacity 

Based.  

De andere moeilijke punten zijn rechtstreekse gevolgen van de toepassing van het zonesysteem 

en doen zich ook al in de day-ahead markt voor. Het is niet duidelijk welke impact de congestie 

van kritieke infrastructuur in een zone heeft op de prijszetting voor de zone. Het is evenmin 

duidelijk hoe de zone-to-line PTDF’s moeten worden berekend wanneer men naar real-time 

gaat. Wij wijzen erop dat wij deze moeilijkheden hier vermelden omdat wij van oordeel zijn dat 

ze moeten worden opgelost. Moeilijke punten mogen niet worden gebruikt als argument om 

voorbij te gaan aan de echte problemen die ten gronde moeten worden aangepakt als de Interne 

Elektriciteitsmarkt zelf ernstig wil worden genomen.  

 

 

13. INTERMITTENTE BRONNEN 

 
De Europese Unie heeft een ambitieus beleid uitgetekend op het vlak van hernieuwbare 

bronnen. Dit hangt samen met de dringende noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te 

beperken. Hernieuwbare energiebronnen zijn intermittent en dus niet volledig afroepbaar. 

Kerncentrales, steenkoolcentrales en gascentrales die zijn uitgerust met CCS, stoten geen (of 

vrijwel geen) broeikasgassen uit, maar er blijven problemen op het vlak van flexibiliteit. 

Naarmate deze hernieuwbare bronnen en de doelstellingen rond broeikasgassen aan terrein 

winnen, zal het steeds moeilijker worden om energie af te roepen.  

Intermittente bronnen zorgen zelf voor een probleem in die zin dat ze enorm veel voordeel 

kunnen halen uit de vooruitgang die wordt geboekt op het vlak van de marktarchitectuur. Het is 

vandaag onmogelijk om de windsnelheid een dag vooraf te voorspellen. Dit betekent meteen 

ook dat de productie van windenergie niet, of slechts bij benadering gekend is voor de day-

ahead markt. De voorspellingen verbeteren echter in de tijd en zijn enkele uren voor real-time 

vrij goed. Dit zou normaal gezien moeten leiden tot actieve handel naarmate men opschuift van 

day-ahead richting real-time en naarmate de informatie over de komende windproductie bekend 

geraakt. De idee van een enkel handelsplatform gaande van day-ahead tot real time, is dus van 

essentieel belang. Wind heeft ook zijn eigen geografische kenmerken, aangezien het merendeel 

van de centrales zich doorgaans langs de kust bevinden en er steeds meer nieuwe installaties 

op volle zee worden gebouwd. Dit heeft gevolgen voor het netwerk, aangezien de ruimtelijke 
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dimensie van de handel zal gaan doorwegen. Deze kenmerken suggereren een geavanceerde 

handelsactiviteit, waarbij rekening moet worden gehouden met een geografisch 

gedifferentieerde voorspelling van windsnelheden die steeds preciezer wordt naarmate men 

opschuift van day-ahead richting real-time. Dit betekent ook dat de prijssignalen en de 

handelsactiviteit rekening moeten houden met de ruimtelijke en tijdspecifieke differentiatie. Op 

basis van het voorliggende FBMC-voorstel en de verwachtingen op het vlak van de penetratie 

van windkrachtcentrales, valt moeilijk te geloven dat een enkele day-ahead prijs voor elektriciteit 

die geldig is van Noord- tot Zuid-Duitsland, op veel steun zal kunnen rekenen.  

De ervaring van de ISO/RTO die in de VS werken volgens het SMD-paradigma, heeft 

aangetoond dat deze organisaties zich tot dusver heel goed hebben aangepast aan de 

penetratie van windenergie, ook al is het marktaandeel van windenergie er veel kleiner dan het 

marktaandeel waar vandaag in Europa vanuit wordt gegaan. De ervaring in de VS bevestigt het 

belang van prijskoppeling om de juiste afroepsignalen te geven, en om controleerbare machines 

de juiste incentives te bieden om te produceren op een manier die terdege rekening houdt met 

de variatie van windenergie. Het oude ‘command & control’ zou voor het afroepen van 

beheersbare bronnen rekening hebben gehouden met de vele bronnen van verspreide 

productie. Het gereorganiseerde systeem maakt gebruik van prijsincentives en het is essentieel 

dat er prijzen zijn en dat die prijzen correct zijn. Vooral het continuüm tussen de opeenvolgende 

fasen van de markt van day-ahead tot real-time en het feit dat men, naarmate men opschuift 

richting real-time wanneer de windvoorspellingen betrouwbaar worden, vasthoudt aan 

prijskoppeling vs. volumekoppeling, zijn hier van wezenlijk belang. Het koppelen van de markten 

aan de hand van prijzen die op lokaal PX-niveau (en niet op centraal niveau) worden bepaald, 

kan een probleem zijn wanneer die markten geen echte prijskoppelingsmarkten zijn (m.a.w. 

incentive compatibel). Bovendien zou dit gedecentraliseerde producenten ertoe kunnen 

aanzetten om af te wijken van volumes die door CSMP werden bepaald. De continue 

aanpassing van prijzen door CSMP doorheen de tijd is eveneens van wezenlijk belang wanneer 

men van day-ahead opschuift richting real-time. De ervaring met op SMD gebaseerde systemen 

heeft geleid tot de volgende conclusies: het is makkelijker om intermittente bronnen in te passen 

in een geografisch groter systeem (PJM), en de overstap van een zonaal naar een nodaal 

systeem maakt het ook makkelijker om windenergie (ERCOT) in te passen. Zowel deze 

ervaringen als de theorie suggereren dat de “vereenvoudigingen” die momenteel zijn 

opgenomen in de voor CWE geplande FBMC, een nadeel zullen worden naarmate windenergie 

aan belang wint. Vooral de Duitse stelling dat de sterke penetratie van windenergie kan worden 
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opgevangen door countertrade, is in het beste geval boeiend te noemen, tenzij men zwaar 

investeert in het elektriciteitsnet.  

Hier wordt dus gesuggereerd om het voorstel en de opmerkingen die in dit rapport in de context 

van een sterke penetratie van intermittente bronnen worden gemaakt, te herbekijken. Er wordt 

voorgesteld om in het licht van de sterke penetratie van windenergie na te gaan hoeveel 

countertrade nodig is en welke de gevolgen van het zonesysteem zouden zijn.  

 

 

14. ZONESELECTIE 

Het FBMC-voorstel wijkt af van het begrip TC en stapt over op flowgates. Dit is een bijzonder 

welkome stap. In de standaard Flow Based voorstelling van het elektriciteitsnet wordt de flux in 

een lijn voorgesteld als een lineaire functie van injecties/afnames ter hoogte van knooppunten, 

met overeenkomstige omgekeerde transacties (afnames/injecties) ter hoogte van de hub/het 

balancingknooppunt. Het FBMC-voorstel wijzigt deze definitie door de flux in de lijn te 

modelleren als een functie van injecties/afnames in zones met tegengestelde transacties ter 

hoogte van de hub/het balancingknooppunt. Deze gewijzigde definitie veronderstelt een 

verdeling van de injecties/afnames ter hoogte van de verschillende knooppunten van de zone. 

Dit gebeurt met Generation Shift Keys (GSK). Het voorstel geeft begrijpelijkerwijze niet veel 

informatie over GSK’s en laat het aan de ervaring van de TSO’s om deze te bepalen. Terwijl het 

gebruik van PTDF’s en kritieke infrastructuur een belangrijke stap in de goede richting is, blijft de 

impact van de zone-to-line PTDF’s een bijzonder onzeker aspect van het voorstel: de geldigheid 

van het netwerkmodel (de zone-to-line PTDF’s) hangt volledig af van de mate waarin de ex ante 

door de TSO gekozen GSK’s aansluiten bij de GSK’s die de CPSM-oplossing oplevert. Als de 

verschillen te groot zijn, zal (i) het fluxpatroon dat CPSM heeft opgeleverd, niet optimaal gebruik 

maken van het elektriciteitsnet (en zal dus het handelsplatform de bestaande middelen niet 

optimaal benutten) en (ii) kan het de veiligheid van de transactie niet waarborgen (omdat het 

onderliggende netwerkmodel en dus ook de voorspelling van de flux verkeerd zijn). Dit 

probleem, dat wordt veroorzaakt door het gebruik van zones, kan op verschillende manieren 

worden benaderd. Geen daarvan kan succes waarborgen, maar ze zijn allemaal zeker de 

moeite waard om te worden uitgeprobeerd. 
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14.1. Ex ante bepaling van de zones 

De zones uit het FBMC-voorstel zijn volledige landen. Veronderstel dat dit niet nodig is en dat 

zones kunnen worden toegelaten die kleiner zijn dan landen. Men kan dan proberen om zones 

te maken door knooppunten te groeperen waarvan de node-to-line PTDF’s vergelijkbaar zijn. Dit 

lijkt geen onoverkoombare opdracht: het FBMC-voorstel gaat uit van zo’n 3000 kritieke 

infrastructuren. Aan ieder knooppunt kan dus een vector van 3000 PTDF’s worden gekoppeld. 

Het groeperen van de knooppunten in zones kan gebeuren aan de hand van een clusteranalyse 

van de knooppunten waarbij rekening wordt gehouden met de punten van overeenkomst van 

hun PTDF-vectoren. Het is niet zeker of deze operatie zal slagen, maar ze zal zeker nuttige 

informatie opleveren. Indien het lukt (bijvoorbeeld: Franse knooppunten kunnen worden 

gegroepeerd in vijf zones), kan een in termen van zone-to-line PTDF’s beter model van het 

elektriciteitsnet worden ontwikkeld, namelijk een model dat minder afhankelijk is van de keuze 

van de GSK’s. Lukt het niet, dan weet men dat de huidige benadering van de 

loadflowvergelijkingen van het elektriciteitsnet niet deugt en dat iets anders moet worden 

geprobeerd.  

14.2. Ex post aanpassing van de generation shift keys 

Het grootste probleem van de huidige aanpak is de ex ante constructie van de GSK’s, 

aangezien deze mogelijkerwijze niet overeenstemmen met de flux die de oplossing van de 

CPSM oplevert. Dit type van situatie wordt doorgaans opgelost door de allocatiecoëfficiënten ex 

post aan te passen en de berekening over te doen (dat komt neer op het oplossen van het 

hogervermelde vast-puntprobleem). Er is geen garantie dat deze veelgebruikte remedie leidt tot 

convergentie, en de behandeling van blokorders vergemakkelijkt deze convergentie niet. Het 

hoeft geen betoog dat de convergentie waarschijnlijk beter is wanneer de zones zorgvuldig ex 

ante zijn geselecteerd. De aangepaste berekening van de GSK kan op verschillende manieren 

worden geïnterpreteerd: ze kan in één keer gebeuren om het hogervermelde vast-puntprobleem 

op te lossen: men tracht dan GSK’s te vinden die compatibel zijn met de oplossing van de 

volumekoppeling. Dit kan ook gespreid in de tijd gebeuren, bijvoorbeeld bij een nieuwe clearing 

na nominatie wanneer er meer informatie is over de plaats van injectieen en afnames. 

14.3. Splitsen van zones 

Wij hebben reeds meermaals aangestipt dat het gebruik van node-to-line PTDF’s de selectie 

van orders voor CPSM (volumekoppeling) niet moeilijker maakt, maar dat het echte probleem is 
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om tot marktclearingprijzen te komen (prijskoppeling). Een redelijke benadering is om de zones 

te splitsen wanneer de omstandigheden dat rechtvaardigen, met andere woorden: wanneer 

prijskoppeling niet mogelijk lijkt. Jammer genoeg zal deze oplossing waarschijnlijk worden 

afgewezen omdat er momenteel wordt uitgegaan van vaste zones. Er is misschien nog wel een 

uitweg, maar die moet nader worden onderzocht. De echte oplossing is immers dat gebruik 

wordt gemaakt van niet-lineaire prijzen. Dit kan worden beschouwd als meer aanvaardbaar dan 

splitsing van zones.  

 

Merk op dat de prijskoppelingsfase cruciaal is ongeacht het deel van de markt dat via de PX 

gaat. Zoals uit de vergelijking met SMD blijkt, is alleen het marktkoppelingssysteem in staat om 

marktclearingprijzen te vinden voor de hele markt. Dit proces stuurt dus de volledige 

grensoverschrijdende arbitrage. Het is dan ook uitermate belangrijk dat alle mogelijke 

inspanningen worden geleverd om verder te gaan dan louter volumekoppeling indien men 

onaangepaste incentives, en dus volumetransacties zonder prijzen, wil vermijden. 

 

 

15. CONCLUSIE 

Het voorliggende FBMC-voorstel is een potentieel fundamentele stap in de goede richting. Maar 

het prijszettingsmechanisme is misschien nog niet duidelijk genoeg en het extreme 

zonesysteem waarvoor werd gekozen, kan leiden tot onoverkoombare moeilijkheden. Wij vatten 

hieronder kort de positieve elementen samen en vermelden mogelijke tekortkomingen.  

15.1. Marktkoppeling en prijskoppeling 

De day-ahead markt maakt in het FBMC-voorstel gebruik van een impliciete veiling. Dit betekent 

dat de energiemarkt en de transmissiemarkt tegelijkertijd worden vereffend. Dit is goed, 

aangezien beide prijzen volgens de economische beginselen van de elektriciteitssector 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De selectie van de gekozen orders (wat altijd mogelijk 

is) en de berekening van de marktclearingprijzen (wat misschien niet altijd mogelijk is) gebeuren 

centraal op basis van informatie die wordt uitgewisseld tussen een centraal orgaan en de PX en 

TSO’s. Het centrale orgaan hanteert hiervoor vooral een marktclearing-algoritme en ziet toe op 

de uitwisseling van de informatie. Het feit dat erkend wordt dat centrale verwerking noodzakelijk 

is, is eveneens een belangrijke stap voorwaarts. Maar toegeven dat er nood is aan centralisatie, 

is in de geschiedenis van de Interne Elektriciteitsmarkt heel ongebruikelijk, zodat men hier op 
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zijn hoede moet zijn dat dit niet wordt uitgespeeld wanneer er zich ernstige problemen voordoen 

bij de implementatie.  

De marktclearing gebeurt op basis van de energieprijzen (euro/Mwh). Er is geen andere betaling 

voorzien in het voorstel. Deze prijzen zijn van toepassing op iedereen: in het jargon heet het dan 

dat ze lineair en anoniem zijn. Het is bekend uit zowel de economische theorie als de praktijk 

van bestaande hervormde systemen dat er, wanneer een aantal van de verhandelde producten 

blokorders zijn, niet altijd anonieme lineaire prijzen zijn die de markt vereffenen. Het voorstel 

erkent het probleem en pakt het aan door een onderscheid te maken tussen prijs- en 

volumekoppeling. Dit onderscheid onderkent het probleem, maar lost het niet op. Het gevolg 

hiervan is dat het onrealistisch is om te eisen dat FBMC steeds marktclearingprijzen moet 

vinden (prijskoppeling), tenzij er een beperkte interpretatie van marktclearing wordt gehanteerd. 

Het probleem kan echt worden opgelost door gebruik te maken van niet-lineaire prijzen die de 

energieprijzen aanvullen met bijkomende betalingen: alleen niet-lineaire prijzen kunnen de 

clearing van de markt waarborgen wanneer er blokorders zijn. De bespreking van deze 

oplossing valt buiten het bestek van dit rapport. Het gebrek aan marktclearingprijzen wordt soms 

ingeroepen omdat het sommige PX (in dit geval EEX) in staat stelt om de nationale wetgeving 

na te leven die eist dat de prijzen in eigen land worden berekend. Dit is bekend, maar druist niet 

in tegen onze stelling; ons argument is dat deze wettelijke vereiste het inherente probleem van 

een markt zonder clearingprijs niet oplost. Dit wijst op onaangepaste incentives, en zoals de 

geschiedenis van de hervormde elektriciteitsmarkt aangeeft, hebben die vaak geleid tot 

onbedoelde negatieve gevolgen. 

Het zonale karakter van het voorgestelde systeem ligt aan de basis van een aanverwant 

prijsprobleem zoals uit de ervaring van vroegere zonesystemen blijkt. Het FBMC-voorstel 

hanteert een zonale voorstelling van het elektriciteitsnet en suggereert dat zones ook landen 

kunnen zijn. Het is bekend dat congestie zich binnen zones kan blijven voordoen, wat inhoudt 

dat hier moet worden ingegrepen via countertrade. Countertrade veronderstelt middelen 

(machines of vraag) die daardoor niet langer beschikbaar zijn voor het overmaken van orders op 

de PX of voor contracten op de OTC-markt. Deze middelen zijn over het algemeen flexibel: 

wanneer ze van de markt worden gehaald en worden gereserveerd voor congestiebeheer, wordt 

het moeilijker om nog marktclearingprijzen te vinden voor alleen maar energie. Met de penetratie 

van windenergie kan dit probleem cruciaal worden omdat dan meer flexibele middelen nodig zijn 

voor congestiebeheer via countertrade. Men mag niet vergeten dat de ervaring van hervormde 

energiesystemen heeft uitgewezen dat het soms onmogelijk is om zoneprijzen te vinden omdat 
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er geen countertrade-middelen zijn. Deze complicatie van de zoneorganisatie van de markt komt 

bovenop de blokorders, zodat het nog moeilijker wordt om marktclearingprijzen te vinden die 

uitsluitend gelden voor energie. In tegenstelling tot blokorders die niet zonder niet-lineaire prijzen 

kunnen, kan prijskoppeling hier altijd worden vergemakkelijkt door gebruik te maken van meer 

zones.  

15.2. Kritieke infrastructuur 

FBMC kiest orders die overeenstemmen met de capaciteit van kritieke infrastructuur. Deze 

wordt gedefinieerd voor zowel de normale toestand als de gebeurlijke vormen. Congestie is dus 

niet langer alleen een aspect van interconnecties, maar kan ook een belangrijke rol spelen 

binnen zones. Het opnemen van kritieke infrastructuur is een erg positieve stap. Maar het zonale 

karakter van het voorstel leidt tot een definitie van de PTDF’s die voor moeilijkheden kan zorgen. 

PTDF’s drukken niet langer de gevoeligheid van de flux op een lijn uit voor nodale, maar wel 

voor zonale wijzigingen van de injecties of afnames. Dit veronderstelt op zijn beurt een allocatie 

van de zonale injecties/afnames over de verschillende knooppunten van de zone. Deze allocatie 

kan fout zijn, wat inhoudt dat de modellering van de kritieke infrastructuur in de CPSM zelf fout 

is. Het probleem kan tot op zekere hoogte worden verholpen. Zo hoeft voor de selectie van de 

orders geen gebruik te worden gemaakt van zone-to-line PTDF’s; met andere woorden, de 

volumekoppeling kan gebeuren op basis van zowel een zone-to-line als een node-to-line 

voorstelling van het elektriciteitsnet. In dat laatste geval wordt de CPSM opgelost met een goede 

beschrijving van het elektriciteitsnet die er borg voor staat dat de aanvaarde orders worden 

uitgevoerd. Het blijft echter moeilijk om marktclearingprijzen te vinden wanneer er zich congestie 

voordoet binnen de zone. Dat wordt hier opgelost door het feit dat er een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen het exacte model (op basis van node-to-line PTDF’s) en het 

vereenvoudigde probleem (op basis van zone-to-line PTDF’s) dat geen zonale 

marktclearingprijzen heeft. Wij stelden dat hier mogelijkerwijze gebruik kan worden gemaakt van 

clusteranalyse om te komen tot een goede definitie van de zones, namelijk een definitie waar de 

PTDF’s minder afhankelijk zijn van de GSK’s. Wij hebben verder ook uitgelegd dat men kan 

trachten om de GSK’s in het geval van gegeven zones aan te passen. Als dat lukt, levert dit 

zonale marktclearingprijzen op. Is dat niet het geval, dan is prijskoppeling alleen mogelijk via 

splitsing van de zones (wat helpt, maar het kan prijskoppeling niet waarborgen) of door gebruik 

te maken van niet-lineaire prijzen.  
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15.3. FBMC uitbreiden naar intra-day en real-time handel 

De huidige organisatie en visie met betrekking tot intra-day handel en balancing schenkt geen 

voldoening. Er is heel wat discontinuïteit tussen de drie fasen en deze sluiten niet aan bij het 

financiële model van continue handel en de praktijk met systemen die werken volgens het SMD-

paradigma. Met FBMC kunnen, wanneer wordt gestart met de day-ahead markt, de twee andere 

handelsfasen worden ondergebracht in eenzelfde kader dat werkt met dezelfde CPSM en 

hetzelfde flowgate-model. Dit gemeenschappelijke kader zal steeds meer aan belang winnen 

naarmate windenergie verder in Europa doordringt.  
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