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Samenvatting 

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft op 25 juni 2018 een voorstel tot wijziging van (i) de flow-

based capaciteitsberekeningsmethodologie voor Centraal-West Europa (hierna: het voorstel tot 

wijziging van CWE flow-based day-ahead), (ii) de methode voor verdeling van de inkomsten uit 

congestie en (iii) de capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday tijdsbestek voor Centraal-

West Europa (hierna: de CWE-regio) aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) ter 

goedkeuring voorgelegd. TenneT heeft deze voorstellen ontwikkeld met de 

transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s) van de CWE-regio. TenneT is op grond van artikel 16, 

vijftiende lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) verplicht om deze 

congestiebeheersprocedures aan de ACM ter goedkeuring voor te leggen. Deze 

congestiebeheersprocedures zijn eerder door de ACM goedgekeurd. 

 

De aanleiding voor de indiening van deze voorstellen is de introductie van een biedzonegrens tussen 

Duitsland en Oostenrijk per 1 oktober 2018. Tevens hebben de regulerende instanties van de CWE-

regio de TSB’s van de CWE-regio verzocht om als hoofdregel op te nemen dat ten minste 20% 

beschikbare commerciële capaciteit (Remaining Available Margin (hierna: RAM)) wordt gegarandeerd 

op kritieke netwerkelementen (uitgezonderd situaties waarin er onvoldoende remediërende 

maatregelen zijn om de leveringszekerheid en systeemveiligheid te garanderen). Het doel daarvan is 

om tot een grotere hoeveelheid grensoverschrijdende capaciteit te komen dan de huidige CWE flow-

based day-ahead marktkoppeling op momenten oplevert. Om dit te faciliteren dienen bestaande 

congestiebeheersprocedures te worden aangepast. 

 

Het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead bevat de opname van deze biedzonegrens 

in de flow-based marktkoppeling. Ook is de door de regulerende instanties van de CWE-regio 

gevraagde hoofdregel betreffende 20% minimale RAM in het voorstel opgenomen.  

 

De voorstellen tot wijziging van de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday tijdsbestek voor de CWE-regio vloeien voort uit 

de voorgestelde introductie van de biedzonegrens Duitsland-Oostenrijk in de CWE flow-based day-

ahead methodologie. 

 

De ACM keurt de voorgestelde wijzigingen goed op grond van artikel 5, zesde lid, van de E-wet. 

Daaraan verbindt zij wel de voorwaarden (i) een studie te ontvangen naar selectie van de kritieke 

netwerkelementen en uitvalsituaties, (ii) overeenkomstig de uitkomsten van deze studie een gewijzigd 

voorstel voor CWE flow-based day-ahead, (iii) een verdere verduidelijking van het gebruik van de 

external constraint on the global net position en (iv) dat marktpartijen tijdig worden geinformeerd indien 

niet een minimale RAM van 20% kan worden gegarandeerd op een CNEC.  

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de ACM.  
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1 Inleiding 

1. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft op 25 juni 2018 een voorstel ingediend tot wijziging van 

(i) de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor Centraal-West Europa (hierna: de 

CWE-regio) voor het day-ahead tijdsbestek (hierna: voorstel tot wijziging van CWE flow-based 

day-ahead), (ii) de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en (iii) de 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday tijdsbestek voor de CWE-regio (hierna: de 

voorstellen). De flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor de CWE-regio (hierna: 

CWE flow-based day-ahead), de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor de CWE-regio zijn eerder door de ACM goedgekeurd. 

 

2. Aangezien het verzoek ziet op congestiebeheersprocedures heeft TenneT deze ter goedkeuring 

aan de ACM voorgelegd. Op grond van artikel 16, vijftiende lid, van de Elektriciteitswet 1998 

(hierna: E-wet) is TenneT namelijk verplicht om congestiebeheersprocedures ter goedkeuring voor 

te leggen aan de ACM. Op grond van artikel 5, zesde lid, van de E-wet beslist de ACM over de 

goedkeuring.  

 

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. 

Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het ontvangen voorstel is samengevat in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 bevat de beoordeling van de aanvraag en hoofdstuk 6 het besluit.  

 

4. Dit besluit bevat 4 bijlagen. Deze bijlagen zijn onderdeel van het besluit en bevatten de voorstellen 

en een position paper van de regulerende instanties van de CWE-regio.  
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2 Procedure van totstandkoming van dit besluit 

5. Op 26 juni 2018 heeft de ACM van TenneT een verzoek ontvangen tot goedkeuring van het 

voorstel tot wijziging van (i) CWE flow-based day-ahead, (ii) de methode voor verdeling van de 

inkomsten uit congestie en (iii) de capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday 

tijdsbestek voor de CWE-regio.  

 

6. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM de voorstellen ter inzage gelegd 

en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is kennis gegeven in 

Staatscourant 38322 van 5 juli 2018. De ACM heeft hiermee belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld zienswijzen te geven.  

 

7. Naar aanleiding van de terinzagelegging is geen zienswijze ontvangen.  

 

8. De regulerende instanties van de landen in de CWE-regio hebben elkaar geraadpleegd en in 

nauwe coördinatie samengewerkt bij de beoordeling van de voorstellen. Naar aanleiding hiervan is 

een gezamenlijk position paper opgesteld. Dit position paper is als bijlage aan dit besluit gehecht.  
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3 Wettelijk kader 

9. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 

dit besluit. 

 

Nationaal toetsingskader 

10. Het verzoek van TenneT tot goedkeuring van de voorstellen betreft een wijziging van de 

congestiebeheersprocedures. Artikel 16, vijftiende lid, van de E-wet schrijft voor dat de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de congestiebeheersprocedures ter 

goedkeuring aan de ACM voorlegt, voordat de netbeheerder deze hanteert. 

 

11. Artikel 5, zesde lid, van de E-wet bepaalt dat de ACM beslist over de goedkeuring van 

congestiebeheersprocedures voor landsgrensoverschrijdende netten.  

 

12. Op grond van artikel 26a, eerste lid, van de E-wet dient TenneT voorwaarden te hanteren die 

redelijk, objectief en niet-discriminerend zijn. 

 

Europees toetsingskader 

13. Artikel 15, eerste en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 

(hierna: Verordening 714/2009) luiden: 

 

“1. De transmissiesysteembeheerders voorzien in mechanismen voor coördinatie en 

uitwisseling van informatie teneinde in het kader van congestiebeheer in te staan voor de 

zekerheid van de netwerken. 

2. De door de transmissiesysteembeheerders gehanteerde veiligheids-, operationele en 

planningsnormen worden openbaar gemaakt. Dit omvat tevens een algemeen model voor de 

berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de transmissiebetrouwbaarheidsmarge, een 

en ander gebaseerd op de elektrische en fysieke eigenschappen van het netwerk. Dergelijke 

modellen moeten door de regulerende instanties worden goedgekeurd.  

(…)” 

 

14. Artikel 16, eerste, tweede en derde lid, van Verordening 714/2009 luiden:  

 

“1. Congestieproblemen van het netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de 

markt gerelateerde oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken 

transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan. Bij voorkeur dienen 

netcongestieproblemen te worden opgelost met van transacties losstaande methoden, d.w.z. 

methoden waarbij geen keuze tussen de contracten van afzonderlijke marktspelers behoeft te 

worden gemaakt.  

2. Procedures om transacties te beperken worden slechts toegepast in noodsituaties, 

wanneer de transmissiesysteembeheerder snel moet optreden en redispatching of 
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conpensatiehandel niet mogelijk is. Dergelijke procedures worden op niet-discriminerende 

wijze toegepast. Behoudens in geval van overmacht worden marktspelers met een 

capaciteitstoewijzing voor een eventuele beperking vergoed. 

3. Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties 

en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende 

stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere 

exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. 

(…)” 

 

15. Bijlage I bij Verordening 714/2009 bepaalt onder meer het volgende: 

 

“Artikel 1.7: 

Bij het definiëren van passende netwerkgebieden waarop en waartussen congestiebeheer van 

toepassing is, moeten de transmissiesysteembeheerders zich laten leiden door de beginselen 

van rendabiliteit en minimalisering van de negatieve gevolgen voor de interne markt voor 

elektriciteit. Met name mogen transmissiesysteembeheerders de interconnectiecapaciteit niet 

beperken om congestie binnen hun eigen controlegebied op te lossen, behalve om de 

hierboven vermelde redenen en redenen van operationele veiligheid.
1
 Indien een dergelijke 

situatie zich voordoet, moeten de transmissiesysteembeheerders ze beschrijven en alle 

systeemgebruikers hiervan op de transparante wijze in kennis stellen. Een dergelijke situatie 

wordt alleen getolereerd zolang geen oplossing op lange termijn is gevonden. De methoden 

en projecten waarmee zo’n oplossing kan worden bereikt worden door de 

transmissiesysteembeheerders beschreven en op transparante wijze aan de 

systeemgebruikers gepresenteerd.” 

(…)  

“Artikel 3.5: 

Ter bevordering van eerlijke en doeltreffende mededinging en grensoverschrijdende handel, 

dient de in punt 3.2 beschreven coördinatie tussen de transmissiesysteembeheerders binnen 

de gebieden alle stappen te bestrijken, gaande van capaciteitsberekening en optimalisering 

van toewijzing tot veilige exploitatie van het netwerk, en worden de verantwoordelijkheden 

duidelijk verdeeld. Deze coördinatie heeft met name betrekking op:  

a) het gebruik van een gemeenschappelijk transmissiemodel dat doeltreffende omspringt 

met fysieke loop-flows en rekening houdt met de verschillen tussen fysieke en 

commerciële stromen;  

b) de toewijzing en nominering van capaciteit om doeltreffend om te springen met onderling 

afhankelijke fysieke loop-flows; 

(…)  

g) de verificatie van de stromen om te voldoen aan de eisen inzake netwerkbeveiliging voor 

operationele planning en realtime-exploitatie; 

(…).” 

  

                                                        
1
 Met “operationele veiligheid” wordt bedoeld: “het transmissiesysteem wordt binnen de overeengekomen 

veiligheidsgrenzen gehouden”. 
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4 De voorstellen 

16. Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding van en de gevolgde procedure voor het verzoek tot 

goedkeuring van de voorstellen. Vervolgens wordt de inhoud toegelicht.  

4.1 Aanleiding voorstellen en gevolgde procedure 

17. De elektriciteitsnetten van de CWE-regio zijn onderling verbonden, hetgeen handel in elektriciteit 

tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie tussen producenten van 

verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de groothandelsmarkten. De 

transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter beperkt en om deze reden moet de 

beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. In april 2015 heeft de ACM flow-based 

marktkoppeling voor het day-ahead tijdsbestek voor de CWE-regio goedgekeurd.
2
 Door de flow-

based marktkoppeling wordt de maximale capaciteit op netwerkelementen berekend, terwijl het 

prijskoppelingsalogritme de capaciteit toe wijst aan transacties die een hoge financiële waarde 

vertegenwoordigen én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal 

gebruik van het elektriciteitsnet.  

 

18. Op 17 november 2016 heeft het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators een 

besluit genomen over de capaciteitsberekeningsregio’s, waarin een biedzonegrens tussen 

Duitsland en Oostenrijk is opgenomen. Met ingang van 1 oktober 2018 zal een dergelijke 

biedzonegrens tussen de twee landen zijn geïntroduceerd. Op deze grens dienen 

congestiebeheersprocedures te worden toegepast. De transmissiesysteembeheerders van de 

CWE-regio hebben voorgesteld om deze biedzonegrens op te nemen in CWE flow-based day-

ahead. Aangezien dit leidt tot wijzigingen in de door de ACM goedgekeurde 

congestiebeheersprocedures, dient TenneT de voorstellen aan de ACM ter goedkeuring voor te 

leggen. 

 

19. De voorstellen tot wijziging van de methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie en de 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday tijdsbestek voor de CWE-regio vloeien 

voort uit de opname van de biedzonegrens Duitsland-Oostenrijk in CWE flow-based day-ahead. 

 

20. Tevens bevat het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead het uitgangspunt van een 

minimale beschikbare commerciële capaciteit (hierna: minimale RAM
3
) van 20% van de fysieke 

capaciteit van een kritiek netwerkelement. Dit vloeit voort uit een verzoek daartoe van de 

regulerende instanties van de CWE-regio.  

                                                        
2
 Besluit ACM van 10 april 2015 in zaaknummer 13.0852.52. 

3
 RAM staat voor Remaining Available Margin. 
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4.2 Omschrijving voorstellen 

Voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead 

21. In het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead wordt de splitsing van de 

gezamenlijke biedzone Duitsland/Oostenrijk/Luxemburg geadresseerd door voor de biedzone 

Oostenrijk aparte inputs op te nemen in de methodologie. Voorbeelden van deze inputs hebben 

betrekking op de berekening van een Generation Shift Key (hierna: GSK) en op Power Transfer 

Distribution Factors voor Oostenrijkse kritieke netwerkelementen en uitvalsituaties (hierna: 

CNECs
4
).  

 

22. Ook is in het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead een aanpassing voorgesteld 

van de berekening om een minimale RAM van 20% te garanderen. Deze adjustment for Min RAM 

wordt uitgevoerd aan het eind van de berekening, waarmee wordt gegarandeerd dat er altijd 

minimaal 20% van de fysieke capaciteit van een netwerkelement aan de markt wordt aangeboden 

(uitgezonderd situaties waarin er onvoldoende remediërende maatregelen zijn om de 

leveringszekerheid en systeemveiligheid te garanderen). Wanneer blijkt dat er minder dan 20% 

RAM beschikbaar is, wordt de uitkomst van de capaciteitsberekening door deze toevoeging aan 

de methodologie gewijzigd naar de minimaal vereiste beschikbare capaciteit.  

 

23. Het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead bevat tot slot een aantal wijzigingen die 

niet samenhangen met de introductie van een biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk of de 

introductie van de 20% minimale RAM.  

 

24. Er wordt voorgesteld om de Duitse external constraint uit de methodologie te verwijderen.  

 

25. Ook wordt voorgesteld om gebruik te maken van een zogenaamde external constraint on the 

global net position voor de biedzones waarin nog wel van een external constraint gebruik wordt 

gemaakt. Momenteel worden voor enkele biedzones zogenaamde external constraints gebruikt. 

Voor Nederland geldt bijvoorbeeld momenteel een beperking (external constraint) van de import 

van 5000 MW.
5
 Dit houdt in dat de netto importpositie niet hoger

6
 mag zijn dan 5000 MW. De 

reden van deze beperking is de bescherming van de systeem- en voltagestabiliteit van het 

elektriciteitsnetwerk. Echter, deze beperking van 5000 MW geldt momenteel slechts voor de netto 

positie als gevolg van commerciële uitwisselingen met andere landen uit de CWE-regio, niet voor 

uitwisselingen met landen van buiten de CWE-regio.
7
 De nieuw voorgestelde external constraint 

on the global net position werkt op een manier waarin de commerciele uitwisselingen met landen 

van buiten de CWE-regio ook worden betrokken. Deze constraint zal dan ook worden gebruikt om 

een limiet toe te passen op de som van alle grensoverschrijdende uitwisselingen van een 

biedzone.  

 

                                                        
4
 CNEC staat voor Critical Network Element and Contingency. 

5
 Maandag t/m vrijdag van 8:00 t/m 23:00 bedraagt de external constraint 5000 MW, daarbuiten 4250 MW. 

6
 Een netto import voor een biedzone betekent een negatieve netto positie, een netto export betekent een positieve netto 

positie. 
7
 Voor Nederland gaat dit om de uitwisselingen met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. 
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Voorstel tot wijziging methode verdeling inkomsten congestie 

 

26. In het voorstel tot wijziging van de methodologie voor verdeling van de inkomsten uit congestie is 

de biedzone Oostenrijk toegevoegd. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de biedzone 

Oostenrijk een evenredig deel van de inkomsten uit congestie ontvangt.  

 

Voorstel tot wijziging capaciteitsberekeningsmethodologie intraday 

 

27. In het voorstel tot wijziging van de capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday 

tijdsbestek voor de CWE-regio is een methodologie voor de biedzone Oostenrijk toegevoegd. 

Deze capaciteitsberekeningsmethodologie is van toepassing tot de implementatie van de eerder 

door de ACM goedgekeurde flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor het intraday 

tijdsbestek voor de CWE-regio.
8
  

 

  

                                                        
8
 Besluit ACM van 15 september 2017 in zaaknummer 17.0105.52. 
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5 Beoordeling 

28. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorstellen van TenneT. 

 

29. Voor de beoordeling van de voorstellen heeft de ACM in nauwe coördinatie samengewerkt met de 

regulerende instanties van de CWE-regio. Het position paper dat is voortgekomen uit deze 

coördinatie is als bijlage aan dit besluit toegevoegd en maakt er een integraal onderdeel van uit.  

 

Voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead 

 

30. De introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk leidt enkel tot een toevoeging 

van de inputs voor Oostenrijk aan de methode, dit heeft geen gevolgen voor de methode van 

berekening van het capaciteitsdomein. In de documenten die TenneT heeft ingediend ter 

onderbouwing van het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead, wordt gesteld dat er 

geen verslechtering van de prestaties van de marktkoppeling in de CWE-regio is voorzien. Er 

wordt voorzien dat door de introductie van de biedzonegrens de grensoverschrijdende handel in 

de CWE-regio zal stijgen, omdat flow-based marktkoppeling dan ook uitwisselingen tussen 

Oostenrijk en Duitsland kan optimaliseren. Immers, flow-based marktkoppeling kan louter 

uitwisselingen optimaliseren tussen biedzones. Uitwisselingen binnen biedzones krijgen 

automatisch capaciteit toegewezen. Op basis van het bovenstaande ziet de ACM geen aanleiding 

om de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van de opname van de Duits-Oostenrijkse 

biedzonegrens aan CWE flow-based day-ahead niet goed te keuren.  

 

31. De introductie van de 20% minimale RAM garandeert dat ten minste 20% van de fysieke 

capaciteit van een kritiek netwerkelement aan de markt ter beschikking wordt gesteld. Deze 

introductie wordt door de regulerende instanties van de CWE-regio gezien als een tijdelijke 

maatregel om de discriminatie tussen interne en grensoverschrijdende stromen tegen te gaan 

binnen de operationele veiligheidseisen van het transmissienetwerk. Enkel in situaties waarin er 

onvoldoende remediërende maatregelen beschikbaar zijn om de leveringszekerheid en 

netveiligheid te garanderen mag worden afgeweken van het vereiste van een 20% minimale RAM.  

De ACM is van mening dat het uitgangspunt bij een afwijking van het vereiste van de 20% 

minimale RAM is dat het uitzonderlijke situaties dient te betreffen waarin geen andere 

mogelijkheden zijn om de netveiligheid te verzekeren. Naar het oordeel van de regulerende 

instanties van de CWE-regio leidt de 20% minimale RAM namelijk momenteel tot een vergroting 

van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende handel, maar onvoldoende is onderbouwd 

waarom de minimale RAM niet hoger kan zijn dan de voorgestelde 20%. Ook twijfelt de ACM aan 

de mate waarin het voorstel non-discriminatie garandeert.    

 

32. Gezien het voorgaande verbindt de ACM aan de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de 

flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek voor de CWE-

regio de voorwaarde dat TenneT een verbeterde studie naar de CNEC-selectie dient te doen, 

waarbij de mogelijkheid van een verhoging van de minimale RAM en de optimaliteit van een 
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drempelwaarde voor PTDFs van 5% wordt onderzocht. Uiteindelijk moet gemotiveerd worden 

waarom de in de studie voorgestelde en te implementeren waarden voor de minimale RAM en de 

drempelwaarde voor de PTDFs non-discriminatie garanderen.
9
 De resultaten van deze studie 

dienen tot de indiening van een dienovereenkomstig aangepast voorstel tot wijziging van de 

goedgekeurde methodologie voor CWE flow-based day-ahead te leiden.  

 

33. Vanwege transparantieoverwegingen stelt de ACM tevens als voorwaarde aan de goedkeuring dat 

TenneT naast de regulerende instanties van de CWE-regio ook tijdig marktpartijen informeert 

indien niet op een CNEC een 20% minimale RAM wordt gegarandeerd.  

 

34. Het voorstel om de Duitse external constraint uit de capaciteitsberekeningsmethodologie te 

verwijderen moet leiden tot een grotere beschikbaarheid van grenscapaciteit. Aangezien de 

huidige toepassing van deze external constraint frequent leidt tot een beperking van de 

beschikbare grensoverschrijdende capaciteit, is de verwachting dat deze verwijdering de 

mogelijkheden tot grensoverschrijdende handel zal vergroten.  

 

35. De door de TSBs gecreëerde mogelijkheid om gebruik te maken van een external constraint on 

the global net position leidt tot een methode waarin de coördinatie verbetert in vergelijking met de 

eerder goedgekeurde methode. Momenteel wordt louter de netto positie als gevolg van 

uitwisselingen in de CWE-regio gelimiteerd bij overschrijding van de vastgestelde waarde van de 

external constraint. De netto positie als gevolg van commerciële uitwisselingen met landen van 

buiten de CWE-regio wordt hier niet in betrokken en dus niet door gelimiteerd. Met de external 

constraint on the global net position wordt de global net position (volgens de TSB’s van de CWE-

regio is dat de som van alle grensoverschrijdende uitwisselingen van een biedzone in de day-

ahead marktkoppeling) gelimiteerd door een external constraint, in tegenstelling tot de huidige 

situatie met een limitering enkel op de uitwisselingen met landen uit de CWE-regio). Hiermee 

wordt tevens rekening gehouden met het effect van uitwisselingen met landen van buiten de 

CWE-regio op de systeemveiligheid. Op voorhand ziet de ACM geen bezwaar tegen toevoeging 

van de mogelijkheid van een external constraint on the global net position aan CWE flow-based 

day-ahead.  

 

36. Momenteel bestaat echter nog enige onduidelijkheid met betrekking tot de external constraint on 

the global net position. Daarom verbindt de ACM een voorwaarde tot verduidelijking van deze 

external constraint on the global net position aan de goedkeuring van het voorstel. Deze 

verduidelijking dient ten minste te bestaan uit (i) de toe te passen waarde van de constraint voor 

de Nederlandse biedzone, (ii) een beschrijving hoe de external constraint on the global net 

position mee wordt genomen in het marktkoppelingsproces, (iii) een beschrijving hoe de 

toepassing van de constraint tussen de TSBs van de CWE-regio wordt gecoördineerd en hoe 

deze terug kan worden gevonden in de transparantie- en monitoringsdata van de flow-based 

                                                        
9
 Zoals in het door de regulerende instanties van de CWE-regio gezamenlijk geschreven Position Paper op pagina’s 5 en 

7 uiteen is gezet.  
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marktkoppeling en (iv) de datum vanaf wanneer gebruik zal worden gemaakt van de external 

constraint on the global net position.
10

  

 

37. De ACM concludeert dat het voorstel tot wijziging van CWE flow-based day-ahead geen 

voorwaarden bevat die onredelijk, niet-objectief of discriminerend zijn zoals bedoeld in artikel 26a, 

eerste lid, van de E-wet. Daarnaast voldoet het voorstel aan de bepalingen uit Verordening 

714/2009. Echter, naar het oordeel van de ACM dient het voorstel voor CWE flow-based day-

ahead, voor zover van toepassing, in overeenstemming met de hierboven uiteen gezette 

overwegingen te worden aangepast. De ACM keurt daarom de voorstellen goed op grond van 

artikel 5, zesde lid, van de E-wet, onder de voorwaarden opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

Voorstel tot wijziging methode verdeling inkomsten congestie 

38. De ACM concludeert dat het voorstel tot wijziging van de methode voor de verdeling van de 

inkomsten uit congestie geen voorwaarden bevat die onredelijk, niet-objectief of discriminerend 

zijn zoals bedoeld in artikel 26a, eerste lid, van de E-wet. Daarnaast voldoet het voorstel aan de 

bepalingen uit Verordening 714/2009. De ACM keurt het voorstel tot wijziging van de methode 

voor verdeling van de inkomsten uit congestie daarom goed op grond van artikel 5, zesde lid, van 

de E-wet. 

 

Voorstel tot wijziging capaciteitsberekeningsmethodologie intraday 

39. De ACM concludeert dat het voorstel tot wijziging van decapaciteitsberekeningsmethodologie voor 

intraday geen voorwaarden bevat die onredelijk, niet-objectief of discriminerend zijn zoals bedoeld 

in artikel 26a, eerste lid, van de E-wet. Daarnaast voldoet het voorstel aan de bepalingen uit 

Verordening 714/2009. De ACM keurt het voorstel tot wijziging van de 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor intraday daarom goed op grond van artikel 5, zesde lid, 

van de E-wet. 

 

  

                                                        
10

 Zoals in het door de regulerende instanties van de CWE-regio gezamenlijk geschreven Position Paper op pagina’s 5 en 
8 uiteen is gezet. 
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6 Besluit 

40. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. tot wijziging van de 

flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek voor de CWE-

regio goed.  

 

41. De Autoriteit Consument en Markt verbindt aan de goedkeuring de volgende voorwaarden:  

a. Uiterlijk op 30 juni 2019 dient de ACM van TenneT een studie naar de selectie van de 

kritieke netwerkelementen en uitvalsituaties te ontvangen, die in samenwerking met de 

overige transmissiesysteembeheerders van de CWE-regio is opgesteld. Hierin dient ten 

minste onderzoek te zijn gedaan naar:  

i. de mogelijkheden van een verhoging van de minimale Remaining Available 

Margin; 

ii. de optimaliteit van de huidige toegepaste drempelwaarde van 5% voor de Power 

Transfer Distribution Factor; en 

iii. een motivering waarom de door de studie voorgestelde en te implementeren 

minimale Remaining Available Margin en Power Transfer Distribution Factor non-

discriminatie garanderen. 

b. In overeenstemming met de resultaten van de onder a. genoemde studie dient de ACM 

van TenneT TSO B.V. een voorstel tot wijziging van de flow-based 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek voor de CWE-regio 

te ontvangen.  

c. De ACM dient van TenneT TSO B.V. een verdere verduidelijking van het gebruik van de 

external constraint on the global net position ontvangen. Deze verduidelijking dient ten 

minste te bestaan uit:  

i. de toe te passen waarde van de constraint voor de Nederlandse biedzone;  

ii. een beschrijving hoe de external constraint on the global net position mee wordt 

genomen in het marktkoppelingsproces;  

iii. een beschrijving hoe de toepassing van de constraint tussen de TSBs van de 

CWE-regio wordt gecoördineerd en hoe deze terug kan worden gevonden in de 

transparantie- en monitoringsdata van de flow-based marktkoppeling; en  

iv. per biedzone de datum vanaf wanneer gebruik zal worden gemaakt van de 

external constraint on the global net position. 

d. Marktpartijen dienen tijdig te worden geïnformeerd indien op een CNEC niet een 20% 

minimale RAM wordt gegarandeerd. 

 

42. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. tot wijziging van de 

methode voor verdeling van de inkomsten uit congestie goed. 

 

43. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. tot wijziging van de 

capaciteitsberkeningsmethodologie voor het intraday tijdsbestek voor de CWE-regio goed.  
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