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Besluit 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de 
Elektriciteitswet, betreffende de aanvraag van TenneT TSO B.V. tot wijziging van de 
voorwaarden verbonden aan de goedkeuring bij besluit van 31 augustus 2018 van de 
gewijzigde methodologie voor flow-based capaciteitsberekening voor het day-ahead 
tijdsbestek in de Centraal-West Europa regio. 
 
 
Ons kenmerk : ACM/UIT/515746 
Zaaknummer : ACM/19/035691 
 
 
Op 27 mei 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag ontvangen 
van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), tot wijziging van de voorwaarden verbonden aan de 
goedkeuring bij besluit van de ACM van 31 augustus 2018 van de gewijzigde methodologie voor flow-
based capaciteitsberekening voor het day-ahead tijdsbestek in de Centraal-West Europa regio (hierna: 
CWE FB DA).  
 
In randnummer 41 van het besluit van 31 augustus 2018 zijn de volgende voorwaarden verbonden 
aan de goedkeuring: 
 
“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. 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.  
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d. Marktpartijen dienen tijdig te worden geïnformeerd indien op een CNEC niet een 20% 
minimale RAM wordt gegarandeerd.”  

i.  
De aanvraag van TenneT is gericht op het laten vervallen van de voorwaarden a. en b in randnummer 
41 van het besluit van 31 augustus 2018. In het verzoek geeft TenneT aan dat gegeven de meest 
recente informatie het niet meer relevant is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de 
huidige minimale Remaining Available Margin uit de methode voor CWE FB DA te verhogen. TenneT 
heeft samengevat in het verzoek de volgende motivering voor het laten vervallen van de voorwaarden 
gegeven: 
  
Met het aannemen van de European Parliament legislative resolution of 26 March 2019 on the 
proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for 
electricity (recast) (hierna: aangepaste Elektriciteitsverordening) door het Europees Parlement, zal er 
een nieuwe juridische werkelijkheid ontstaan voor TenneT zodra de aangepaste 
Elektriciteitsverordening van toepassing is. Deze verordening stelt aanvullende eisen ten opzichte van 
de Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 en 
Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 (CACM Verordening) welke relevante 
voorwaarden, taken en eisen stelt voor TenneT aan grensoverschrijdende handel in elektriciteit. In het 
bijzonder stelt de aangepaste Elektriciteitsverordening in artikel 16, achtste lid, minimale eisen aan de 
hoeveelheid interconnectiecapaciteit die transmissienetbeheerders zoals TenneT ter beschikking 
moeten stellen aan grensoverschrijdende handel. Dit vereiste komt in de flow-based 
capaciteitsberekingsmethode tot uiting in een bepaalde minimale hoeveelheid beschikbare marge 
('Remaining Available Margin') in kritische netwerkelementen. Dientengevolge is het niet meer relevant 
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de huidige minimale Remaining Available Margin uit 
de methode voor CWE FB DA te verhogen omdat de aangepaste Verordening de hoeveelheid 
voorschrijft.  
 
De ACM heeft de aanvraag van 31 mei 2019 tot en met 14 juni 2019 ter inzage gelegd en 
gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is kennis gegeven in Staatscourant 
30756 van 31 mei 2019. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
De ACM oordeelt dat TenneT voldoende heeft gemotiveerd dat de voorwaarden a. en b. in 
randnummer 41 van het besluit van 31 augustus 2018 niet meer relevant zijn. De ACM concludeert dat 
het verzoek van TenneT om deze voorwaarden te laten vervallen daarom gerechtvaardigd is.  
 
Naar aanleiding van het voorgaande wijzigt ACM de voorwaarden verbonden aan de goedkeuring van 
het besluit van 31 augustus 2018 en komen de voorwaarden a. en b. in randnummer 41 te vervallen 
onder instandhouding van de nummering van de resterende voorwaarden.  
 

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de ACM dit besluit op 
haar internetpagina.  
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Dit besluit treedt in werking op 27 juni 2019. 
 
’s-Gravenhage,  
Datum: 26 juni 2019 
 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
w.g. 
 
 
mr. P.C.M. Bijlenga 
Teammanager Directie Energie 
 
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. 
 




