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Besluit 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de 

Elektriciteitswet, tot wijziging van het besluit van 15 september 2017 betreffende het voorstel 

voor een intraday capaciteitsberekeningsmethodologie in de CWE-regio. 

 
Ons kenmerk : ACM/UIT/502268 

Zaaknummer : ACM/18/032890 

 

Op 5 juli 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag ontvangen van 

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de flow-based 

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

CWE flow-based intraday is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 15 september 2017. In 

de aanvraag verzoekt TenneT tevens om de voorwaarde in het besluit van 15 september 2017 dat de 

start van de toepassing van CWE flow-based intraday dient plaats te vinden voor 1 oktober 2018 te 

wijzigen in een voorwaarde dat de start van de toepassing dient plaats te vinden voor 1 oktober 2019.  

 

Dit besluit heeft betrekking op het verzoek van TenneT om de voorwaarde in het besluit van 15 

september 2017 aan te passen. Besluitvorming over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel tot 

wijziging van CWE flow-based intraday zal op een later moment plaatsvinden. 

 

In een e-mail van 26 september 2018 geeft TenneT aan dat gegeven de meest recente informatie de 

transmissiesysteembeheerders van de CWE-regio het ook niet haalbaar achten om CWE flow-based 

intraday voor 1 oktober 2019 te implementeren. TenneT verzoekt in deze e-mail om de voorwaarde in 

het besluit van 15 september 2017 te wijzigen in een voorwaarde dat de start van CWE flow-based 

intraday dient plaats te vinden voor 1 april 2020. 

  

TenneT geeft in de e-mail toegezonden op 26 september 2018 de volgende motivering voor het niet 

kunnen voldoen aan de voorwaarde dat de start van de toepassing van CWE flow-based intraday dient 

plaats te vinden voor 1 oktober 2018: 

 

“De voornaamste reden dat de methodologie niet op 1 oktober 2018 in werking kan treden, is dat voor 

CWE FB IDCC is voorzien om aan te sluiten op ENTSO-E niveau aangaande het uitwisselen van 

DACF (Day Ahead Congestion Forecast) netmodellen, gebaseerd op het Common Grid Model 

Exchange Standard (CGMES). Het CGMES is een belangrijk onderdeel van het bredere Europese 

Common Grid Model, wat de basis vormt voor betere informatieuitwisseling tussen TSO's ten behoeve 

van het creëren van de eenvormige Europese elektriciteitsmarkt. Op dit moment wisselen TSO's de 

DACF modellen in de ENTSO-E UCTE-Data Exchange format (UCTE-DEF) uit. CGMES bevat in 

tegenstelling tot UCTE-DEF veel meer TSO asset informatie dan voorheen het geval is met UCTE-

Data Exchange format . Dat maakt ook dat informatievoorziening en de data IT-infrastructuur voor 

CGMES geheel anders en veel complexer is.  

 

Aan de kant van ENTSO-E is er een vertraging bij de implementatie van CGMES. De CWE TSO's 

willen de werking van alle systemen die nodig zijn om de CWE FB ID CC methodologie uit te voeren 

uitgebreid testen alvorens deze methodologie in bedrijf te nemen, om een robuuste werking van de 

nieuwe methodologie te kunnen garanderen. Echter door de vertraging aan de kant van ENTSO-E 

kunnen de CWE TSOs de noodzakelijke testen pas in een later stadium uitvoeren dan oorspronkelijk 

was voorzien, en zodoende resulteert de vertraging in de implementatie van CGMES ook in een 
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vertraging van de implementatie van de CWE FB IDCC methodologie. Om de vertraging te beperken 

hebben de TSO’s besloten om een converter te laten ontwikkelen die het oude bestandsformaat omzet 

naar het nieuwe bestandsformaat, maar ook dat vergt een test- en implementatieperiode waardoor 

een vertraging ten opzichte van 1 oktober 2019 onoverkomelijk is. 

 

Ten opzichte van het moment van het indienden van de gewijzigde methodologie op 4 juli 2018 en nu, 

is er nog meer vertraging opgetreden bij ENTSO-E in de implementatie van CGMES. Daarnaast heeft 

de leverancier van de Remedial Action Optimizer de CWE TSOs laten weten dat er dat er een 

vertraging zit in de ontwikkeling en levering van de Remedial Action Optimizer. Deze optimizer is 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de FB ID CC methodologie. Door deze twee aspecten hebben 

de CWE TSOs geconcludeerd dat de implementatiedatum van 1 oktober 2019, zoals opgenomen in de 

Explantory Note  van de ingediende methodologie helaas ook niet meer haalbaar is. De CWE TSOs 

hebben gezamenlijk een nieuwe datum bepaald, en achten nu de datum van 1 april 2020 als 

realistische datum waarop de CWE FB IDCC methodologie uiterlijk kan worden geïmplementeerd.  

Bij het bepalen van deze datum voor de in gebruik name van de methodologie, hebben de TSOs ook 

rekening gehouden dat deze gedurende een aanzienlijke periode in een zogenoemde externe 'parallel 

run' getest kan worden. In deze fase worden de resultaten van de methodologie openbaar gemaakt 

zodat marktpartijen zich een beeld kunnen vormen van de uiteindelijke impact van de voorgestelde 

methodologie.” 

 

De ACM oordeelt dat TenneT voldoende heeft gemotiveerd dat TenneT niet in staat is om te voldoen 

aan de voorwaarde verbonden aan de goedkeuring van CWE flow-based intraday bij besluit van 15 

september 2017 dat de start van de toepassing van de intraday capaciteitsberekening in centraal-

west-Europa dient plaats te vinden voor 1 oktober 2018. De ACM concludeert dat het verzoek van 

TenneT tot wijziging van de voorwaarde daarom gerechtvaardigd is. 

 

Naar aanleiding van het voorgaande wijzigt de ACM deze voorwaarde opgenomen in randnummer 53 

onder 1 van het besluit van 15 september 2017 als volgt: 

 

De start van de toepassing van de intraday capaciteitsberekening in centraal-west-Europa dient plaats 

te vinden voor 1 april 2020. 

 

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de ACM dit besluit op 

haar internetpagina.  

 

Dit besluit treedt in werking op 29 september 2018. 

 

‘s-Gravenhage, 

Datum: 28 september 20 18 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

w.g. 

 

drs. J. de Maa 

Teammanager Directie Energie 
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ACM, Directie Juridische 

Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van 

artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 

beroep bij de administratieve rechter. 

 

 

 


