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Geachte heer/mevrouw, 
Op 30 oktober 2019 heeft u de aanvraag tot goedkeuring van het derogatieverzoek van TenneT voor het uitstellen van de implementatie van dagveilingen voor balanceringscapaciteit gepubliceerd met zaaknummer ACM/19/036678. 
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven (producenten, leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. 
Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als representatieve organisatie van netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie, dat als uitgangspunt wordt genomen, dat een belangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. 

Inleiding 
Op 4 juli 2019 is Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit in werking getreden, verder te noemen de Verordening. Deze Verordening vormt een belangrijk onderdeel van het "Clean Energy Package (CEP). Artikel 6 lid 9 Verordening stelt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 dagveilingen moeten toepassen voor 
de inkoop van balanceringscapaciteit. Voor diverse onderdelen kunnen de transmissiesysteembeheerders derogaties aanvragen bij hun eigen regulerende 
instanties (in Nederland is dit de ACM). 
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Begin augustus hebben verschillende leden van Energie-Nederland bericht ontvangen van TenneT over haar voornemen om per 1/1/2020 FRR op basis van dagelijkse veilingen te gaan contracteren. Parallel hieraan heeft TenneT aangegeven vrijstelling aan te willen vragen voor de plicht tot het faciliteren van een secundaire markt. Dit maakt het mogelijk dat de BSP een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over kan dragen aan een andere BSP. 
Verschillende BSP-ers en tevens leden van Energie-Nederland hebben bij TenneT en/of bij Energie-Nederland aangegeven dat de invoering te ambitieus en risicovol is. 
Wij zijn verheugd dat TenneT de signalen uit de markt ter harte heeft genomen en besloten heeft deze derogatieaanvraag bij u in te dienen ter goedkeuring. Wij ondersteunen daarom dit derogatieverzoek. Wel hebben wij nog enkele inhoudelijke opmerkingen. 
Inhoud 
Vooropgesteld dat Energie-Nederland de overgang naar dagveilingen voor FRR toejuicht, hebben wij wel een aantal serieuze zorgen over het implementatietraject per 1/1/2020. Wij staan voor een goede en soepele implementatie op basis van het first-time-right principe. FRR is een belangrijk balanceringsmechanisme voor het Nederlandse net en een soepele overgang voor zowel TenneT als de marktpartijen draagt bij aan voldoende en zekere FRR-capaciteit. 
In aanvulling op hetgeen TenneT heeft aangegeven, brengen wij het volgende graag onder uw aandacht. Energie-Nederland en haar leden hebben in augustus 2019 het 
volgende begrepen van TenneT: 
Dagveilingen & Secundaire markt 
Energie-Nederland heeft begrepen dat het niet hoeven te organiseren van een secundaire markt voor TenneT een van de redenen was om voor de volledige overgang naar dagveilingen van de volledige FRR-capaciteit te kiezen. Op deze wijze zou, de implementatie per 1/1/2020 gehaald kunnen worden. Deze mogelijkheden komen ook voor in het bovengenoemde artikel van de Verordening. Het direct implementeren van een dagveiling zou de meest zekere optie voor TenneT zijn geweest. 
Aanvang met handmatige acties TenneT heeft tevens mondeling naar onze leden aangegeven dat er een zeer gerede 
kans bestaat dat de dagelijkse veilingen niet geheel geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden per 1/1/2020. Hierdoor kunnen handmatige acties de eerste tijd nodig zijn. Het APFAS-systeem zou in dat geval per 1/1/2020 nog niet voldoende gereed zijn voor api/xml berichtenverkeer, waardoor handmatige verzending van documenten door middel van email of web upload nodig zal zijn. 
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Documentatie 
Er zijn destijds (en ook tot op heden) geen gedetailleerde specificaties bekend gemaakt over de vereiste aanpassingen, hetgeen een gedegen en efficiënte voorbereiding op een 
implementatie per 1/1/2020 sterk bemoeilijkt. 
Historie Tot aan het bovengenoemd moment van bekendmaking begin augustus 2019 ging de sector uit van een getrapte invoering, waarbij medio 2020 niet verder gegaan zou worden dan weekveilingen in combinatie met een secundaire markt. Er waren geen signalen vanuit TenneT dat dagveilingen per 1/1/2020 overwogen werden. De sector heeft op basis hiervan zich ook niet kunnen voorbereiden op een snellere invoering van 100% dagveilingen per 1/1/2020. 
Bovenstaande leidt tot de volgende zorgen: 1. Het invoeren van dergelijke IT-aanpassingen binnen enkele maanden is uiterst krap, zelfs wanneer we uitgaan van heldere, volledige en ondubbelzinnige specificaties en een probleemloze implementatie. Helaas weten we uit de praktijk dat dergelijke trajecten complex zijn en vaak meer tijd nodig hebben. De sector hanteert doorgaans een langere tijd voor dergelijke IT-veranderingen dan 3 maanden vanaf bekendmaking van de specificaties. Een termijn van 3 maanden leidt tot een onzekere implementatie. 2. De overgang van maandveilingen naar dagveilingen betekent een verdertigvoudiging van het operationele werk. Deze overgang betekent ook een aanzienlijke herschikking van activiteiten aangezien het niet onwaarschijnlijk is dat deze handelingen door de Day-Ahead desk overgenomen zullen worden. Daarnaast is de noodzaak voor het aantrekken en opleiden van extra personeel niet ondenkbeeldig. Hiervoor is een termijn van 3 maanden onvoldoende. 3. Een overhaaste implementatie betekent ook dat de bestaande commerciële contracten in een zeer kort tijdsbestek aangepast moeten worden. Ook dit legt een 

additionele druk op de organisaties. 4. De overgang naar dagelijkse veilingen gebeurt ook in de omringende landen. Dit 
betekent dat de IT-diensten reeds drukbezet zijn en dat een spoed project moeilijk gedragen kan worden. Wij merken hierbij op dat de omringende landen aanmerkelijk meer tijd nemen voor deze implementatie. Deze tijd geeft ook ruimte aan de marktpartijen om de operationele organisaties correct in te richten. Daar de omringende landen FRR pas later implementeren kunnen de operationele afdelingen helaas niet "meeliften" op de planning van naburige ISO's. Daarnaast 
komt deze IT-implementatie naast andere in Nederland reeds lopende implementaties, waaronder het xml roadmap project. Een gelijke implementatietermijn als de omringende landen leidt tot een zekerder 
implementatie, zowel binnen de grenzen als grensoverschrijdend. 5. Dergelijke dagelijkse processen dienen geheel geautomatiseerd te worden vanaf het eerste moment, gelijk aan bijvoorbeeld de dagelijkse EPEXNL-spotmarkt. Op basis van eerdere ervaringen met implementaties weten we dat platforms goed en uitgebreid getest moeten worden en ook dat handmatige processen hogere risico's met zich mee brengen. Dit wordt alleen maar belangrijker daar wij begrijpen dat de 
FRR-veiling mogelijk in een zeer kort tijdsslot gedurende de dag moet gebeuren. Daarnaast zal de latere migratie naar de volledig geautomatiseerde opzet ook weer de nodige tijd en resources vereisen. Kortom het handmatig starten en later 
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overgaan op volledige automatisering is zeer inefficiënt, stuit op grote bezwaren en brengt extra risico's met zich mee. 
Derhalve is Energie-Nederland voorstander om de dagveilingen later in te laten gaan en steunt de door TenneT voorgestelde invoering van dagveilingen voor FRR per augustus 2020. Sterker nog, deze latere implementatie zorgt voor een hogere kans op een soepele en first-time-right implementatie zowel bij TenneT als bij de marktpartijen. 

Verzoek 
Energie-Nederland verzoekt u om dit derogatieverzoek van TenneT goed te keuren, met inachtneming van al hetgeen hiervoor is aangevoerd. 
Wel zouden we willen aangeven dat een snelle publicatie van de technische details bevorderlijk zou zijn voor de efficiënte invoering van de benodigde IT-aanpassingen en dat deze idealiter niet later dan januari of februari 2020 gepubliceerd zouden moeten worden. 
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten. 

Sam Collot d'Escury Directeur Energie-Nederland 




