
TARIEF VOOR EXTERNE INCONSISTENTIE – PERIODE 2020-2023 

Naast het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele 
evenwichtsverantwoordelijken, wordt in het kader van de energie-uitwisselingen op het net 
een tarief voor inconsistentie toegepast in overeenstemming met het Federaal Technisch 
Reglement. Dit tarief is bedoeld om de evenwichtsverantwoordelijken te voorzien van een 
economisch signaal dat hen aanmoedigt om de samenhang tussen hun respectieve 
programma's met betrekking tot dergelijke uitwisselingen te waarborgen. 

Een externe inconsistentie tussen de door twee evenwichtsverantwoordelijken meegedeelde 
nominaties verschijnt wanneer de door de verkoper meegedeelde nominatie afwijkt van de 
door de koper meegedeelde nominatie.  

De volgende tarieven zijn van toepassing op de verschillen in absolute waarde tussen de door 
deze twee partijen aangewezen kwartier-hoeveelheden:  

- wanneer de door de koper aangewezen hoeveelheid kleiner is dan de door de 
verkoper aangewezen hoeveelheid: het tarief (in absolute waarde) dat van toepassing 
is op het positieve onevenwicht van een evenwichtsverantwoordelijke; 

- wanneer de door de koper aangewezen hoeveelheid groter is dan de door de verkoper 
aangewezen hoeveelheid: het tarief (in absolute waarde) dat van toepassing is op de 
negatieve onevenwicht van een evenwichtsverantwoordelijke.  
 

Het tarief wordt – wanneer Elia de betrokken nominaties heeft aanvaard – als volgt toegepast: 

- in zijn geheel aan de evenwichtsverantwoordelijke, indien Elia geen nominatie van de 
tegenpartij heeft ontvangen; 

- voor de helft aan elk van de twee betrokken evenwichtsverantwoordelijken, wanneer 
Elia van elk van de partijen een nominatie heeft ontvangen; of  

- in zijn geheel aan de evenwichtsverantwoordelijke tijdens een interne commerciële 
uitwisseling in het kader van een Belgische markt voor de uitwisseling van 
energieblokken in de zin van het Koninklijk Besluit Beurs1 2. 

TARIEF VOOR INCONSISTENTE PROGRAMMA’S  

Anderzijds past Elia een penaliteit toe wanneer een evenwichtsverantwoordelijke 

inconsistente programma's voorstelt en deze situatie zich de voorbije 30 dagen reeds heeft 

voorgedaan.  

Elia stelt momenteel het niveau van deze boete vast op EUR 0/MWh, onder meer omdat de 

incoherenties die tijdens de vorige regulatoire periode werden vastgesteld, praktisch 

onbestaande zijn. Indien echter blijkt dat een dergelijke penaliteit noodzakelijk is om de goede 

werking van de markt te verzekeren, zou Elia voorstellen om de waarde ervan te verhogen, 

onder voorbehoud van de goedkeuring van de CREG.  

                                                
1 Indien de tegenpartij van de Marktbeheerder de factuur echter betwist en bewijst dat de betreffende situatie het gevolg is van 

een fout van de Marktbeheerder (een onderneming die voldoet aan de criteria opgelegd door het Koninklijk Besluit Beurs), zal 
Elia een kredietnota naar de tegenpartij van de Marktbeheerder sturen voor de volledige voormelde factuur en zal Elia een nieuwe 
factuur sturen naar de Marktbeheerder. 
2 Koninklijk besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de 

uitwisseling van energieblokken. 


