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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 6, negende lid, van 

Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende 

de interne markt voor elektriciteit (herschikking) tot verlening van een derogatie naar 

aanleiding van de aanvraag van TenneT TSO B.V. daartoe. 
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Samenvatting 

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een aanvraag tot derogatie aan de Autoriteit Consument en 

Markt (hierna: de ACM) voorgelegd betreffende de verplichting van artikel 6, negende lid, van 

Verordening 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne 

markt voor elektriciteit (hierna: Verordening 2019/943) om per 1 januari 2020 alle contracten voor 

balanceringscapaciteit niet later te sluiten dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit, 

waarbij de contractperiode maximaal één dag bestrijkt.  

 

TenneT betoogt, mede op basis van door marktpartijen verstrekte informatie, dat een implementatie 

van dagveilingen per 1 januari 2020 zou kunnen leiden tot het kortstondig wegvallen van een 

aanzienlijk deel van het aangeboden vermogen voor aFRR (regelvermogen) en mFRRda 

(noodvermogen), waarmee het totale aanbod tot onder het vereiste niveau daalt. Dit komt doordat de 

implementatie van dagveilingen voor balanceringscapaciteit zowel aan de kant van TenneT alsook aan 

de kant van marktpartijen aanpassingen in interne systemen vereist die niet voor 1 januari 2020 

kunnen worden voltooid. TenneT verzoekt daarom een uitstel van de invoeringsdatum tot 7 augustus 

2020.  

 

De ACM concludeert dat het verlenen van de derogatie van de implementatie van dagelijkse inkoop 

van balanceringscapaciteit nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen. Ook geniet een directe 

overgang naar een geautomatiseerd veilingsysteem de voorkeur om de overgang naar dagelijkse 

inkoop zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  

 

Uit artikel 6, negende lid van Verordening 2019/943 volgt dat het verlenen van de derogatie ertoe leidt 

dat TenneT minimaal 30 % van alle balanceringsproducten dagelijks moet contracteren. Hiermee 

volstaat het wanneer de overgang naar dagelijkse inkoop van balanceringscontracten plaatsvindt 

vanaf 1 september 2020. De ACM verleent daarom de derogatie tot 1 september 2020 waarna de 

verplichting tot dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit zal gelden .  

 

Het verlopen van de derogatie verplicht TenneT om vanaf 1 september balanceringscapaciteit 

dagelijks in te kopen. Om de verplichting tot dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit vast te 

leggen dient Netbeheer Nederland een codewijzigingsvoorstel van de Netcode elektriciteit in te dienen 

met betrekking tot een beschrijving van het dagelijkse inkoopproces voor balanceringscapaciteit en de 

noodzakelijke aanpassingen van bijlage 8 en bijlage 10. Uiterlijk 1 mei 2020 zal Netbeheer Nederland 

op verzoek van TenneT
1
 dit codewijzigingsvoorstel bij de ACM indienen. 

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de ACM. 

  

                                                        

1
 overeenkomstig artikel 32, eerste lid, van de Elektriciteitswet kan TenneT een de gezamenlijke netbeheerders 

verzoeken om het indienen van een codewijzigingsvoorstel. 
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1 Inleiding en procedure van totstandkoming van dit 
besluit 

 
1. Overeenkomstig artikel 6, negende lid, van Verordening 2019/943 is de 

transmissiesysteembeheerder (hierna: TSB) verplicht om per 1 januari 2020 contracten voor 

balanceringscapaciteit niet later dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit te 

sluiten, waarbij de contractperiode voor balanceringscapaciteit maximaal één dag bestrijkt. 

 

2. Overeenkomstig artikel 6, negende lid, van Verordening 2019/943 kan de regulerende instantie 

een derogatie verlenen. Op 24 oktober 2019 heeft de ACM van TenneT een verzoek tot derogatie 

ontvangen betreffende de hierboven beschreven verplichting.  

 

3. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM het voorstel met bijbehorende 

documenten op 30 oktober 2019 ter inzage op haar internetpagina gepubliceerd. De ACM heeft 

hiermee belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Naar aanleiding van 

de terinzagelegging zijn drie zienswijzen ontvangen. 

 

4. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat het wettelijk kader. Het 

ontvangen voorstel en relevante informatie die de ACM naar aanleiding van het voorstel en de 

zienswijzen heeft ontvangen, is samengevat in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van 

het voorstel en hoofdstuk 5 het dictum. 

 

5. Dit besluit bevat het ingediende voorstel als bijlage. De ontvangen zienswijzen worden apart op de 

website van de ACM gepubliceerd. 

 

2 Wettelijk kader  

 

6. Verordening 2019/943 heeft tot doel om een Europese elektriciteitsmarkt te vervolmaken. Op 

grond van de Verordening 2019/943 moeten de TSB's binnen (delen van) de Europese Unie aan 

verregaande verplichtingen voldoen. Voor diverse onderdelen daarvan kunnen de TSB’s 

derogaties aanvragen bij hun regulerende instanties. 

 

7. Artikel 71, tweede lid, van Verordening 2019/943 bepaalt dat Verordening 2019/943 van 

toepassing is met ingang van 1 januari 2020.  

 
8. Op grond van artikel 6, negende lid, van Verordening 2019/943 dienen contracten voor 

balanceringscapaciteit niet later te worden gesloten dan één dag vóór de levering van de 

balanceringscapaciteit en dient de contractperiode maximaal één dag te beslaan, tenzij en voor 

zover de regulerende instantie eerdere of langere contractperioden heeft goedgekeurd om de 

voorzieningszekerheid te waarborgen of de economische efficiëntie te verbeteren. 

 
9. De ACM heeft op 18 december 2018 een besluit genomen waarin de contractperiode voor 

balanceringscapaciteit is vastgesteld (ACM/18/032391). In dit besluit heeft de ACM in de Netcode 

elektriciteit goedgekeurd dat een balancing service provider (hierna: BSP) balanceringscapaciteit 

voor regelvermogen kan aanbieden met een contract voor de duur van tenminste een week of 

maand (bijlage 8), en dat een BSP balanceringscapaciteit voor noodvermogen kan aanbieden met 

een contract voor de duur van tenminste een maand of kwartaal (bijlage 10). Deze bepalingen 
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werden vastgelegd om balanceringscapaciteit zo kort als mogelijk voor daadwerkelijke levering in 

te kopen om zo de economische efficiëntie van de inkoop van balanceringscapaciteit te 

verbeteren.  

 

10. Uit artikel 6, negende lid, van Verordening 2019/943 volgt de bevoegdheidsgrondslag voor de 

ACM. 

 

11. Artikel 6, negende lid van Verordening 2019/943 bepaalt verder dat indien een derogatie wordt 

verleend, alsnog voor minimaal 40 % van de standaardbalanceringsproducten en minimaal 30 % 

van alle producten die voor de balanceringscapaciteit worden gebruikt, contracten voor de 

balanceringscapaciteit niet meer dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit 

worden gesloten en dat de contractperiode maximaal één dag bestrijkt. Het contract voor het 

resterende deel van de balanceringscapaciteit wordt maximaal één maand voor de levering van 

de balanceringscapaciteit uitgevoerd en de contractperiode bedraagt maximaal één maand. 

3 Het voorstel 
 
12. TenneT heeft op 2 augustus 2019 BSP’s per e-mail geïnformeerd over het voornemen om per 1 

januari 2020, overeenkomstig artikel 6, negende lid, van Verordening 2019/943, contracten voor 

balanceringscapaciteit niet later dan één dag vóór de levering van de balanceringscapaciteit te 

sluiten. Verschillende BSP’s hebben bij monde van Energie-Nederland of rechtstreeks aan 

TenneT gereageerd dat de implementatietijd voor de invoering van dagcontracten per 1 januari 

2020 onvoldoende zou zijn om de hiertoe benodigde operationele processen en personele 

bezetting te voltooien.  

 

13. Om BSP’s de tijd te bieden de benodigde interne veranderingen op de juiste wijze door te voeren, 

heeft TenneT een verzoek tot derogatie ingediend op basis van artikel 6, negende lid, van 

Verordening 2019/943. 

 

14. In de toelichting van het verzoek aan de ACM geeft TenneT aan dat zij nog altijd voornemens is 

om uiteindelijk voor 100% van de benodigde balanceringscapaciteit dagcontracten te sluiten. Zij 

wil marktpartijen echter voldoende tijd bieden voor de implementatie. 

 
15. De interpretatie van TenneT van artikel 6, negende lid van Verordening 2019/943 is dat het 

verlenen van een derogatie tot gevolg heeft dat TenneT dagcontracten zodanig in moet voeren dat 

over het gehele jaar 2020 minimaal 40% van alle balanceringscapaciteit voor FRR (frequency 

restoration reserves) op basis van dagcontracten is gecontracteerd.  

 
16. TenneT hanteert de aanname dat de spreiding van de huidige FRR-behoefte niet wezenlijk zal 

veranderen. TenneT verzoekt de ACM om de uitvoeringsdag van verplichte dagelijkse inkoop van 

balanceringscapaciteit te verplaatsen naar 7 augustus 2020, om zo te voldoen aan het minimum 

van 40%.  

 
17. TenneT geeft aan dat deze datum kan eventueel worden verschoven, wanneer er gedurende het 

jaar 2020 indicaties zijn dat de tijdsspreiding van de FRR-behoefte in dat jaar anders uitpakt.  

 

18. Het voorstel is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. 
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4 Beoordeling 
 
19. De ACM heeft bij de beoordeling van het derogatieverzoek met name gekeken naar het effect van 

de overgang naar dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit op het kunnen voldoen aan de 

dimensioneringsvereisten door TenneT, naar de voordelen van een directe, volledige 

implementatie ten opzichte van een geleidelijke overgang vanaf 1 januari 2020 en naar de termijn 

die marktpartijen aangeven nodig te hebben voor de adequate voorbereiding op het proces van 

dagelijkse inkoop. 

 

20. TenneT maakt op basis van de reacties van marktpartijen op de bovengenoemde e-mail van 2 

augustus 2019 de inschatting dat een invoering van dagelijkse inkoop per 1 januari 2020 zou 

leiden tot een reductie van het aangeboden vermogen voor aFRR (regelvermogen) met meer dan 

90 procent, en van mFRRda (noodvermogen) met 45 procent. Voor beide producten zou de 

aangeboden hoeveelheid vermogen onder het benodigde volume terechtkomen, waardoor 

TenneT niet aan de dimensioneringsvereisten kan voldoen en de operationele veiligheid in gevaar 

zou komen. 

 

21. Marktpartijen hebben in hun zienswijzen aangegeven dat de overgang naar dagelijkse veilingen 

een verveelvoudiging van operationele werkzaamheden teweeg brengt. De overgang naar een 

geautomatiseerd veilingsysteem vereist de totstandkoming van nieuwe IT-processen, alsook 

veranderingen in het personeelsbestand en wijzigingen van bestaande commerciële contracten. 

De meeste reacties geven aan dat de gewenste minimale voorbereidingsperiode 3 tot 4 maanden 

bedraagt.   

 

22. Een implementatie per 1 januari 2020 draagt het risico met zich mee dat TenneT een aanzienlijk 

deel van de totale behoefte aan aangeboden regel- en noodvermogen verliest.   

 

23. In de ontvangen zienswijzen bestonden verschillende interpretaties met betrekking tot de vraag of 

de automatisering van het veilingproces kan samengaan met het huidige proces. In het huidige 

proces worden middels e-mails biedingen gedaan en gunnings- en afwijzingsbrieven gestuurd. 

Een meerderheid van de zienswijzen geeft de voorkeur aan een directe, volledige overgang naar 

een geautomatiseerd veilingproces, waarbij partijen voldoende tijd krijgen om de benodigde 

interne veranderingen door te voeren. Een van de zienswijzen geeft de voorkeur aan een 

implementatie waarbij TenneT per 1 januari op basis van zowel dag- als maandcontracten in haar 

dimensioneringsbehoefte voldoet, en ondertussen de benodigde voorbereidingen voor de 

automatisering van het veilingproces treft.  

 

24. Al deze reacties in overweging nemende, oordeelt de ACM dat een directe overgang naar een 

geautomatiseerd veilingproces de voorkeur geniet boven een stapsgewijze implementatie waarbij 

de huidige en toekomstige veilingprocessen samengaan.   

 

25. De ACM oordeelt dat TenneT marktpartijen voldoende tijd moet geven om zich voor te bereiden 

op de overgang naar het geautomatiseerde veilingproces. TenneT moet minimaal 4 maanden voor 

invoering van dagelijkse veilingen voor balanceringscapaciteit duidelijkheid verschaffen over het 

proces van automatisering en de veranderingen die dit voor BSP’s teweeg zal brengen. Dit omvat 

onder andere concrete informatie over het portal dat TenneT zal optuigen en gedetailleerde 

specificaties voor de informatie- en communicatiestromen die via dit portal met BSPs zullen 

worden uitgewisseld. Tevens is TenneT verantwoordelijk voor de adequate toetsing van de 

benodigde systemen vooruitlopend op de overstap naar een geautomatiseerd veilingproces. 
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26. Er bestaan voldoende redenen om de invoerdatum van een dagelijks veilingproces voor 

balanceringscapaciteit uit te stellen. 

 

27. De ACM accepteert de interpretatie van TenneT dat aan de verplichting om na het verlenen van 

de derogatie te voldoen aan de minima van 40% standaardbalanceringsproducten en 30% van 

alle producten, op jaarbasis kan worden voldaan. Het door TenneT gekozen percentage klopt 

echter niet. Standaardbalanceringsproducten zijn producten die TenneT gezamenlijk met andere 

TSBs grensoverschrijdend inkoopt. Hiervan is op dit moment geen sprake. TenneT gebruikt op dit 

moment uitsluitend nationale producten. Dientengevolge is er een verplichting om voor minimaal 

30 % van alle balanceringscapaciteit die TenneT inkoopt, niet meer dan één dag voor de levering 

van de balanceringscapaciteit contracten te sluiten. 

 
28. TenneT stelde in haar derogatieverzoek een invoeringsdatum van 7 augustus 2020 voor, op basis 

van de aanname dat TenneT 40% van de totale jaarlijkse balanceringsbehoefte op dagelijkse 

basis zou moeten contracteren. Aangezien de relevante ondergrens in dit geval de 30% van alle 

balanceringsproducten betreft, kan de uiterlijke invoeringsdatum naar achteren worden 

geschoven.  

 
29. De ACM oordeelt dat TenneT uiterlijk op 1 september 2020 de invoering van dagelijkse inkoop 

van balanceringscapaciteit gereed moet hebben.  

 
30. Na het verlopen van deze derogatie worden de bepalingen uit artikel 6, negende lid van 

Verordening 2019/943 van kracht en verschuift de wettelijke norm voor de termijn van inkoop van 

balanceringscapaciteit naar één dag voor de levering van de balanceringscapaciteit. De termijnen 

voor de inkoop van balanceringscapaciteit die met het besluit ACM/18/032391 in de Netcode 

Elektriciteit zijn vastgelegd, wijken dan af van de toepassing zijnde norm die in bovenliggende 

wetgeving is vastgelegd.  

 

31. Om de regels voor dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit formeel goed te keuren voor het 

einde van de derogatie wordt TenneT met dit besluit tevens verzocht een codewijziging te doen 

indienen om zo de relevante bepalingen in de Netcode elektriciteit voor de duur van contracten 

voor balanceringscapaciteit in lijn te brengen met de Verordening. Dit codewijzigingsvoorstel zal 

Netbeheer Nederland op verzoek van TenneT overeenkomstig artikel 32 eerste lid van de 

Elektriciteitswet uiterlijk 1 mei 2020 bij de ACM indienen. TenneT zal ook uiterlijk 1 mei 2020 alle 

informatie verstrekken die BSP’s nodig hebben om zich voor te bereiden op dagelijkse veilingen 

voor balanceringscapaciteit. 
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5 Dictum 

 

32. De Autoriteit Consument en Markt verleent de derogatie op basis van artikel 6, negende lid, van 

Verordening 2019/943 voor de invoering van dagelijkse veilingen voor de inkoop 

balanceringscapaciteit tot 1 september 2020.  

 

33. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 

  

34. Dit besluit treedt in werking op 2 januari 2020. 

 
 

 

’s-Gravenhage, 

Datum: 2 januari 2020  

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

w.g. 

 

 

 

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 

bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep 

bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1: het voorstel 
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Postbus 718, 6800 As Arnhem, Nederiand DATUM 22 oktober 2019
Autoriteit Consument en Markt ONZE REFERENTIE
T_a_v, de heer dr. FIJIH, Don BEHANDELD noon
Postbus 16326 TELEFOON DIRECT
2500 BH DEN HAAG E-MAIL

BETREFT Verzoek op basis van artikel 6, negende lid, van de Verordening (EU) 2019/943

Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u een aanvraag van TenneT TSO B.V. op basis van artikel 6, negende lid, van de Verorde-
ning (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. Aanleiding voor deze aan-
vraag is de strikte vereiste in deze Verordening om alleen nog dagcontracten voor balanceringscapaciteit toe-
te staan.

Toe/ichting op de aanvraag
In de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees parlement en de raad van 5 juni 2019 betreffende de
interne markt voor elektriciteit (onderdeel van het Clean Energy Package) is het volgende opgenomen in
Artikel 6, negende lid:
Opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaan‘se balanceringscapaciteit worden afzonderlijk ingekocht,
tenzij de regu/erende instantie een derogatie van dit beginsel ver/eent omdat dit tot een hogere economi-
sche efficiéntie zou leiden, zoals aangetoond door de transmissiesysteembeheerder. Contracten voor ba-
lanceringscapaciteit worden niet later gesloten dan één dag voor de levering van de balanceringscapaci-
teit en de contractperiode bestrijkt maximaal één dag, tenzij en voor zover die regu/erende instantie eer-
dere of langere contractperioden heeft goedgekeurd om de voorzieningszekerheid te waarborgen of de
economische efficiéntie te verbeteren.

Op grond van dit artikel heeft TenneT op 2 augustus 2019 Balancing Service Providers (BSP's) per e-mail
gei'nformeerd over het voornemen om per 1 januari 2020 te starten met het sluiten van contracten voor de
duur van een dag, voor 100% van de vereiste FRR-capaciteit, tegelijk met een voorgenomen aanvraag tot
vrijstelling van de verplichtingen overeenkomstig artikel 10.37, tweede lid, onderdeei c, van de Netcode elek-
triciteit, alsmede artikel 34, eerste lid van Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB), waarbij de BSP het recht
heeft een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over te dragen aan een andere
BSP.
Verschillende BSP's hebben TenneT naar aanleiding van dat bericht bij monde van Energie-Nederland,
maar ook rechtstreeks laten weten dat de implementatietijd voonide invoer van dagcontracten per 1 januari
2020 onvoldoende is. Op basis van die feedback ontstaat het beeld dat er mogelijk per 1 januari 2020 te

TenneT TSO B.V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem 09155985
Telefoon 0800 83 66 38 8 Fax 026 373 11 12 Internet www.tennet.eu
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weinig FRR capaciteit wordt aangeboden om te voorzien in de behoefte van TenneT.
De grondslag voor de derogatie is beschreven in de tvveede volzin van het hierboven reeds geciteerde artikel
6, negende lid, van de Verordening (EU) 2019/943.

Economische efficiéntie en voorzieningszekerheid
De bijlage bij deze brief bevat een tabel met een indicatie van het vermogen dat in dagveilingen aangeboden
zal worden voor aFRR (Regelvermogen) en mFRRda (Noodvermogen), gebaseerd op het vermogen dat is
aangeboden en gegund in de twee meest recente veilingen voor beide producten. Van iedere BSP is weer-
gegeven of TenneT signalen heeft ontvangen dat implementatie van dagveiling per 1 januari 2020 te vroeg
komt. Mogelijk is dit beeld niet compleet omdat niet iedereen zich gemeld heeft bij TenneT of omdat partijen
zich gemeld hebben bij Energie-Nederland of ACM.
Duidelijk is dat bij introductie van dagcontracten per 1 januari 2020 meer dan 90% van het beschikbare
aFRR vermogen kortstondig weg kan vallen tot de implementatie wel doorgevoerd kan worden door BSP‘s.
Voor mFRRda is het beeld iets gunstiger. Het beeld is dat ca. 45% van het beschikbare vermogen niet per 1
januari 2020 aangeboden kan worden in dagveilingen. Voor beide producten leidt dat tot een totaal aanbod
dat veel lager is dan het vermogen dat benodigd is (de compliance hoeveelheden zoals weergegeven in de
bijlage). Indien deze venivachting werkelijkheid wordt, zal dat naar alle waarschijnlijkheid leiden tot hoge(re)
prijzen alsook tot een aanbod dat onvoldoende is om te voorzien in de behoefte aan aFRR en mFRRda.

Derogatie
TenneT is nog altijd voornemens om voor 100% van de benodigde FRR capaciteit dagcontracten te introdu-
ceren, maar wil hierin ook de marktpartijen voldoende tijd bieden voor de implementatie hiervan. BSP's be-
nodigen veelal aanpassingen in interne systemen, maar ook de personele bezetting is bij dageiijkse contrac-
tering iets dat op de juiste wijze ingericht moet worden.
Teneinde BSP's de tijd te bieden deze veranderingen op de juiste wijze door te voeren, verzoekt TenneT u
een derogatie te verlenen teneinde dagcontracten zodanig in te voeren dat over het gehele jaar 2020 mini-
maal 40% van alle FRR capaciteit per uur op basis van dagcontracten is gecontracteerd. Bij gelijkblijvende
behoefte aan FRR capaciteit in 2020, zou dat betekenen dat dagcontracten uiterlijk per 7 augustus 2020
(uitvoeringsdag) worden ge'introduceerd. Indien de FRR-behoefte fluctueert in 2020, zou deze datum over-
eenkomstig eerder moeten of later kunnen worden vastgesteld.

De bijlage bij deze ontheffingsaanvraag bevat vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens. Deze bijlage mag derhalve
bij een eventuele terinzagelegging van het onderhavige verzoek niet door u gepubiiceerd worden.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.
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Bijlage (vertrouwelijk)


