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Electricity Market Integration in Europe 
Leonardo Meeus, Ronnie Belmans, University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium  
 
Samenvatting  

 
Europa bereidt zich voor op een derde wetgevingsgolf die de hervorming van de 
elektriciteitsmarkten moet voortzetten. De voorbereidende studie van de energiesector 
leidde tot het besluit dat de markten onvoldoende geïntegreerd zijn. Dit klopt weliswaar, 
maar het gegeven moet wel in perspectief worden geplaatst. Op dit ogenblik zijn de 
elektriciteitsmark-ten in Europa inderdaad geen toonbeeld van harmonisatie en zijn er in 
de wereld markten te vinden die beter op elkaar zijn afgestemd. In bepaalde regio’s 
werden evenwel veelbelovende initiatieven genomen en ook al beogen deze slechts een 
regionale integratie, toch zullen hieruit de grootste markten ter wereld ontstaan. Dit toont 
hoe ambitieus de doelstelling van een eengemaakte elektriciteitsmarkt voor Europa 
eigenlijk is. 
 
 
Fonctionnement des bourses d’électricité 
Philippe Halain, Belpex 
 
Samenvatting  
 
Dit artikel belicht de voornaamste concepten die inzicht verschaffen in de rol van de 
elektriciteitbeurzen binnen het groothandelsgebeuren en meer in het bijzonder in de 
werking van de spotmarkten die door deze beurzen worden georganiseerd. De wijze 
waarop de prijzen tot stand komen en het begrip ‘marktkoppeling’ komen daarbij aan 
bod. 
 
 
Regionale integratie van de elektriciteitsmarkten 
Catherine Vandenborre, Belpex 
 
Samenvatting 
 
Er wordt nog steeds gewerkt aan de oprichting van een Europese interne 
elektriciteitsmarkt. De auteur van dit artikel gaat op zoek naar de factoren die de 
dynamiek van de oprichting van een interne markt kunnen ondersteunen, 
rekening houdend met de fysieke eigenschappen van elektriciteit als product. 
 
 
 
 
 
 
 



The next step in Central Western European Market: cross-border 
balancing 
Leen Vandezande, Leonardo Meeus and Ronnie Belmans, University of Leuven (KUL), 
Leuven, Belgium  
 
Samenvatting 
 
Na de initiatieven met betrekking tot de day-ahead en intraday-markten, vormt een 
regionale benadering van het realtime-netevenwicht een logische volgende stap in de 
uitbouw van een Centraal-West-Europese elektriciteitsmarkt. Op dit ogenbik verschilt het 
ontwerp van de balancingmarkten nog aanzienlijk tussen de landen van de regio en 
ontbreekt een gecoördineerde aanpak voor grensoverschrijdende netevenwichtdiensten. 
Er moet werk worden gemaakt van een verdere harmonisatie en coördinatie om een 
eengemaakte markt voor grensoverschrijdende netevenwichtdiensten in de regio tot stand 
te brengen 
 


