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Codewijzigingsvoorstel m.b.t. inkoopprocedure balanceringscapaciteit regelvermogen en noodvermogen 

Geachte mevrouw Leijten, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft het toevoegen 
aan de Netcode elektriciteit van een beschrijving van de procedure voor de inkoop van regelvermogen 
en noodvermogen. 
Aanleiding tot het voorstel 
Uw besluit ten aanzien van de tijdelijke ontheffing van het toepassen van dagcontracten voor de in- 
koop van noodvermogen (besluit ACM/UIT/525733 d.d. 2 januari 2020), bevat onder meer de vol- 
gende passage: 

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 bij- 
lage 10. Uiterlijk 1 mei 2020 zal Netbeheer Nederland op verzoek van TenneT dit codewijzigingsvoorstel bij de 
ACM indienen. 

De in deze passage bedoelde aanpassingen in de bijlagen 8 en 10 van de Netcode elektriciteit zijn 
verwerkt in onze reactie BR-2020-1721 d.d. 20 april 2020 op uw wijzigingsopdracht ACM/UIT/528693 
d.d. 27 maart 2020 in dossier ACM/19/037159 betreffende de verzamelcodewijziging. 
De andere in deze passage beoogde wijzigingen inzake de opname van een beschrijving van de in- 
koopprocedure achtten wij te substantieel om door middel van een reactie op een wijzigingsopdracht 
in de Netcode elektriciteit op te nemen. Daarin beoogt het onderhavige voorstel te voorzien. 
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Inhoud van het voorstel 
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de tekst van die artikelen uit de codes, die door het onderhavige voor- 
stel gewijzigd dienen te worden inclusief eerdere en thans voorgestelde wijzigingen. De daarin ge- 
bruikte kleuren hebben de volgende betekenis: 

zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 
rood weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
Toelichting op het voorstel 
Het voorstel bevat de toevoeging van Bijlage 13 aan de Netcode elektriciteit, ter beschrijving van de 
inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit regelvermogen en balanceringscapaciteit noodver- 
mogen. ACM heeft gevraagd de procedure toe te voegen voor het sluiten van dagcontracten voor ba- 
lanceringscapaciteit. De thans voorgestelde toevoeging is reeds van toepassing op alle contracten 
voor balanceringscapaciteit die zijn en worden gesloten sinds 1 januari 2020. Uitzondering hierop is lid 
6 van de voorgestelde Bijlage 13. De implementatie daarvan wordt momenteel ontwikkeld en is der- 
halve nog niet in gebruik. 
De procedure bevat de processtappen ten behoeve van het contracteren van balanceringscapaciteit 
voor regelvermogen en balanceringscapaciteit voor noodvermogen. Gedetailleerde informatie over de 
processen en de berichtgeving daaromtrent blijft beschikbaar in onder andere de productinformatie 
aFRR mFRRda, het "Pre-kwalificatieproces voor FCR, aFRR, mFRRsa, mFRRda en ROD" en de im- 
plementatiehandleidingen voor de in lid 6 van de voorgestelde Bijlage 13 bedoelde implementatie. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
De samenhang met andere dossiers betref alleen het nummer van de bijlage. Als in het dossier 
ACM/18/034674 (implementatie NC ER) besloten wordt de beoogde bijlage 6 niet te gebruiken voor 
de lijst met significante netgebruikers, kan de nu voorgestelde bijlage worden opgenomen als bijlage 
6. In het andere geval, moet deze bijlage, aansluitend op de twee nieuwe bijlagen uit het codewijzi- 
gingsvoorstel inzake congestiemanagement, nummer 13 krijgen. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Dit codewijzigingsvoorstel draagt bij aan de belangen genoemd in de onderdelen b (doelmatig functio- 
neren van de elektriciteitsvoorziening), c (bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op 
de elektriciteitsmarkt) en f (objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de ener- 
giebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt) van artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 
1998. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 
op 28 mei 2020. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in arti- 
kel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplat- 
form elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 25 juni 2020. Het op dit voorstel betrekking hebbende 
deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd. Zoals in deze bijeenkomst is 
afgesproken, hebben TenneT en Energie-Nederland na de bijeenkomst nog overleg gehad over de 
commentaren en vragen van Energie-Nederland. In bijlage 3 zijn alle commentaren en vragen van 
Energie-Nederland op een rij gezet en van een reactie van TenneT - namens de gezamenlijke netbe- 
heerders - voorzien. Indien er verschil zit tussen de formuleringen in de bijlagen 2 en 3, is de 
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formulering in bijlage 3 leidend. Naar aanleiding van de afstemming met Energie-Nederland is de re- 
dactie van de codetekst op onderdelen aangepast. In dat geval is dat in de tabel vermeld. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Wij hebben geen specifieke wensen ten aanzien van het moment van besluitvorming. 
Indien de inwerkingtreding van de voorgestelde wijziging plaatsvindt voor 1 september 2020, dient in 
bijlage 13, zevende lid, onderdeel c, de passage ', week, maand' per 1 september 2020 te vervallen. 
Indien de inwerkingtreding op of na 1 september 2020 plaatsvindt, kan in bijlage 13, zevende lid, on- 
derdeel c, de passage week, maand' direct achterwege blijven. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
Met vriendelijke groet, 

Dick Weiffenbach 
directeur Netbeheer Nederland 
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[15-11-1999] 6esluil9M05 
[17-02-2009] besluit 102466(23 
[12-05-2016] besluit 2016/202151 

[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[16-07-2020] voorstel BR-2020-1734 

[16-07-2020] voorstel BR-2020-1734 

Blauwe tekst dient te vervallen per 
1 september 2020 

Netcode elektriciteit 
( ) 
Artikel 10.36 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verkrijgt balanceringsdiensten door de volgende 

producten aan te kopen: 
a. balanceringscapaciteit FCR voor het FCP overeenkomstig ten minste de in artikel 154 van de Veror- 

dening (EU) 2017/1485 (GL SO) bepaalde technische minimumeisen; 
b. balanceringscapaciteit en balanceringsenergie regelvermogen voor het aFRP overeenkomstig het in 

bijlage 8 bepaalde; 
c. balanceringsenergie reservevermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage 9 bepaalde; 
d. balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage 10 bepaalde. 

2. Bijlagen 8, 9 en 10 beschrijven de onder het tweede lid genoemde producten met de kenmerken voor 
standaardproducten zoals uiteengezet in artikel 25 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) waar deze 
relevant zijn. Het volledige overzicht van specificaties voor de producten wordt uiteengezet in door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vast te stellen procedures en specificaties. 

3. De specificaties voor reservevermogen in bijlage 9 hebben alleen betrekking op het gebruik van reserve- 
vermogen door de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet voor balancering. 

4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past bii de verwerving van balancerinascaoaciteit 
regelvermogen voor het aFRP. als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b. en bij de verwerving van balan- 
ceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d. de inkoop- 
procedure toe die is beschreven in bijlage 13. 

( ) 
Bijlage 13 bij artikel 10.36. vierde lid 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet i 

contracteren van balanceringscapaciteit regelvermogen voor het aFRP ( 
vermogen voor het mFRP. 

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gebruikt het in het eerste lid bedoelde platform 
voor het informeren van BSP's over tenders die op hen op basis van prekwalificatiestatus per product van 
toepassing zijn. 

3. De BSP ontvangt ter gelegenheid van zijn erkenning als BSP als bedoeld in artikel 10.37. eerste lid, een 
login voor de webportal behorende bij het in het eerste lid bedoelde platform. 

4. De BSP kan biedingen doen voor producten waarvoor hij geprekwalificeerd is via het in het derde lid 
bedoelde webportal. 

5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt de gunningsbeslissing aan de desbetreffende 
BSP mee via het in het eerste lid bedoelde platform en desgewenst door middel van een e-mail met 
gunninqsbrief. 

6. Optioneel kan de BSP een implementatie doen om te kunnen communiceren met het in het eerste lid 
bedoelde platform zonder de in het derde lid bedoelde webportal te gebruiken. 

7. Per FRR-veiling worden hij publicatie en mutatie van de status minimaal de volgende gegevens beschik- 
baar gesteld: 
a. de veilinodatum: 
b. de veiling ID. zijnde een uniek identificatienummer voor de veiling: 
c. het contracttvpe. zijnde dag, week, maand of anders: 
d. de gate-tijden: 

1°. open: vanaf dit moment kunnen BSP's biedingen indienen: 21 sluiten: tot dit moment kunnen BSP's biedingen indienen; 3° kennisgeving: het moment waarop BSP's geïnformeerd worden over de voorlopige resultaten: 
4° publiceren: het voornenomen moment waarop de gunning onherroepelijk wordt: 

e de toe te kennen hoeveelheid FRR opregelen / afregelen, zijnde de totaal te contracteren hoeveelheid 
FRR per richting: 

f. de status, zijnde de actuele status van de tender: 
1°. gepland: de veiling is gepland, de volumes zijn onder voorbehoud van wijziging; 
2°. firm: de volumes ziin vastgesteld: 
3°. gate open: de tender is open voor ontvangst van biedingen: 
4° gate gesloten: de tender is gesloten, de resultaten worden berekend: 
5°. gecancelled: de veiling is gecancelled door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet: 
6°. voorlopige resultaten: de resultaten zijn berekend en meegedeeld aan de deelnemers, onder 

voorbehoud van onvolkomenheden: 
7°, definitieve resultaten: de resultaten zijn definitief vastgesteld en meegedeeld aan de deelnemers; 
8°. onder review: er is een mooelijke onvolkomenheid ontdekt die wordt onderzocht: definitieve 

resultaten kunnen nog niet worden meegedeeld; 
g. de contractperiode: 
h. de toeqestane producten in de veiling: 
i. het leveringsvenster, zijnde het tijdvenster binnen de contractperiode waarin de gevraagde capaciteit 

gecontracteerd zal worden: 
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j. de beperkingen in het te contracteren vermogen per aanbieder (in MW): r. het minimum, zijnde het minimale vermogen dat een BSP op ieder moment gecontracteerd dient 
te hebben. Onder voorwaarde dat het totale aanbod voldoende is om de hoeveelheid als be- 
doeld in onderdeel d toe te kennen, worden aanbiedingen onder dit minumum niet meeqewo- 
qen in de gunninasbeslissing: 

2°. het maximum, zijnde het maximale vermogen dat een BSP op ieder moment gecontracteerd mag 
hebben. Onder voorwaarde dat het totale aanbod voldoende is om de hoeveelheid als bedoeld 
in onderdeel d toe te kennen, worden aanbiedingen boven dit maximum niet meegewogen in 
de qunninqsbeslissing; 

k. het te gunnen vermogen per product (in MW1. zijnde de minimale hoeveelheid van het betreffende 
product datgegund dient le warden, 

( ) 
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Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

Datum 
Plaats 

Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig 

Afwezig 

25 juni 2020 
Via MS Teams 

 

Namens de representatieve organisaties: 
VEMW: E-NL: Holland Solar: NWEA: Energie Samen: VMNED 

 , 

Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met 
leveren, transporteren en meten van energie: 
NEDU: ,
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL: 
TenneT: 
GOGEN, Consumentenbond, FME-CWN, NOGEPA, NVDE, UNETO-VNI, 
Vereniging Eigen Huis, VA, VGGP, VGN, VNCI, VNO-NCW 

3. Codewijzigingsvoorstel inkoopprocedure (D-2020-10515) 
TenneT geeft een toelichting. 
E-NL: Bij de invoering van de dagveilingen lopen de leden aan tegen de gate closure van de 
biedingen. Een deadline van 10.00 uur is laat. De voorkeur is 09.00 uur. 
Het fallback proces is voor E-NL niet goed gedefinieerd in de code. Er moet een eenduidig mo- 
ment zijn waarop de data beschikbaar zijn. 
Voor de leden heeft een voorlopige gunning weinig toegevoegde waarde bij een dagveiling. 
Een weekveiling is onnodig; het maakt zaken onnodig gecompliceerd. E-NL dringt erop aan dat 
niet te doen in de interim-periode. 
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E-NL geeft aan dat zij begrepen heeft dat TenneT individuele BSP’s gevraagd heeft commen- 
taar naar het GEN te sturen. Het GEN is echter een overlegorgaan van representatieve organi- 
saties en E-NL vertegenwoordigt BSP's. Het staat TenneT vrij breed te consulteren. Het staat 
partijen ook vrij om een eigen vereniging op te richten en daarmee belangen in het GEN te ver- 
dedigen of zich aan te sluiten bij E-NL of een andere organisatie. Inbreng van individuele par- 
tijen past echter niet in de regelementen van het GEN. Op verzoek van ACM heeft TenneT ge- 
ïnventariseerd welke BSP’s er op dit moment zijn. Ongeveer de helft van de BSP’s is lid van E- 
NL. Er is nog geen representatieve organisatie die alle BSP’s vertegenwoordigt. 
TenneT heeft de huidige gang van zaken, zonder inhoudelijke heroverwegingen, beschreven. 
TenneT is bereid onderling te overleggen of er ruimte is om de deadline naar 09.00 uur te ver- 
vroegen en te beschouwen wat de consequenties zijn. Dan kunnen ook andere verbeterwen- 
sen (fallback en voorlopige gunning) worden besproken. Later dit jaar kan er dan een aanvul- 
lende codewijziging naar ACM gestuurd worden. TenneT ziet geen aanleiding om de voorlig- 
gende wijziging daarvoor aan te houden; ACM wil het besluit graag voor 1 september 20220 
genomen hebben. 
Daar is E-NL het mee eens. 
TenneT: De weekveiling is gekoppeld aan de in januari verkregen derogatie, waarin is gesteld 
dat er per 1 juli naar weekveilingen en per 1 september naar dagveilingen moet worden ge- 
gaan. Als het besluit op 1 september in werking treedt, kan er meteen naar dagveilingen wor- 
den overgestapt. TenneT is bereid in de begeleidende brief aan ACM expliciet aandacht te vra- 
gen voor het bezwaar van E-NL tegen weekveilingen. 
NBNL ondersteunt het voorstel om dit in het begeleidend schrijven te noemen. 
E-NL heeft de volgende tekstuele opmerkingen: 

• Bijlage 13, lid 1. Het is onduidelijk dat er één online platform is vooralle producten. 
TenneT: Past de tekst aan. 

• Bijlage 13, lid 2. Is het informeren van de BSP's actief of passief? Een attenderingsys- 
teem heeft de voorkeur. 
TenneT: Gaat het na. 

• Bijlage 13, lid 3. Gaat het bij login om een login account voor de webportal? 
Zijn er voorwaarden verbonden aan een account? Kan een andere partij dingen doen 
namens een BSP? Dat zou in de erkenning geregeld kunnen worden. 
TenneT: De voorwaarden zijn hetzelfde als de voorwaarden om BSP te mogen zijn 
(artikel 10.37 in de code). TenneT gaat na of uitvoering door een andere partij in de 
erkenning moet komen. 

• Bijlage 13, lid 5. Is dit indien gewenst of vanuit het oogpunt van TenneT? 
TenneT: Indien gewenst door de partij. Tekst wordt aangevuld. 

• Bijlage 13, lid 6. Communicatie zonder gebruik van het webportal. Heeft dit gevolgen 
voor de zichtbaarheid op de biedingsladder? 



Bijlage 2 Relevant deel van het verslag van de bijeenkomst van het Gebruikersplatform elektrici- teits- en gasnetten, gehouden op 25 juni 2020 

Kenmerk Datum 
BR-2020-1734 16 juli 2020 Pagina 8 van 12 

TenneT: Het gaat om de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden buiten het 
platform te kunnen communiceren, b.v. als het internet niet beschikbaar is. Uiteindelijk 
komt alles wel op het platform te staan. TenneT gaat dit na. 

• Bijlage 13, lid 7. Wanneer is de publicatie? Is de beschikbaarstelling aan de BSP of 
publiekelijk? 
TenneT: Onmiddellijk na een mutatie volgt publicatie. De allereerste publicatie is geen 
mutatie. De publicatie is publiekelijk; gegevens zijn nodig om te kunnen bieden. Een 
mutatie kan ook de overgang naar een volgende status zijn. 

• Bijlage 13, lid 7d. Toe te kennen hoeveelheid. Kan er ook deels gematcht worden? 
TenneT gaat het na. Als het niet kan, moet het expliciet genoemd worden. 

• Bijlage 13, lid 7e. Hoe gaat TenneT om met de biedingen en die via andere kanalen? 
Wat gebeurt er als de BSP niet het webportal gebruikt maar een alternatief zoals in lid 
6 staat? 
TenneT: Het zijn gelijkwaardige instrumenten. 

• Bijlage 13. Lid e.5. In welke gevallen wordt een veiling gecanceld? 
TenneT: Als het product niet nodig is of er iets is misgegaan in het proces 
van de veiling. 

• Bijlage 13, lid e.7.Wat is het verschil met lid 2? 
TenneT: Bij sub 2 gaat het over wat er nodig is. Bij 7, definitieve resultaten gaat het 
om wat uiteindelijk door de verschillende deelnemers definitief wordt gedaan. Onder 
welke omstandigheden gebeurt er een review? Binnen welke tijd is dit mogelijk? 
TenneT: op het moment dat er in het proces iets is misgegaan. Dat moet eerst uitge- 
zócht worden voordat het definitieve resultaat wordt meegedeeld. De tijd wordt nage- 
gaan. 

• Bijlage 13, lid 7g. Toegestane producten. Wanneer zijn producten niet toegestaan als 
je gekwalificeerd bent? Je kan alleen op het platform komen als je geprekwalificeerd 
bent. Kan er op een veiling voor twee producten tegelijk geveild worden? Zo ja, dan is 
het een overbodige vraag. 
TenneT: Als het product geen bijdrage levert aan de veiling. De tekst wordt nagegaan. 

• Bijlage 13, lid 7h. Wat is het leveringsvenster? 
TenneT: De vier uur per wanneer er geveild wordt. 

• Bijlage 13, lid 7i. Minimum- en maximumvermogen. Over welk minimum gaat het? Is 
er een maximum aan de orde? 
TenneT: Een onderdrempel waar je minstens boven moet zitten. Het gaat over een 
contract tussen TenneT en de BSP. De vraag over een maximum wordt nader onder- 
zocht. 
Bijlage 13, Iid7j. Gunning per product dient Op basis waarvan ‘dient’? 
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TenneT: Het is het resultaat van de veiling en kan wellicht weg. 
• Bijlage 13, lid 7k. Gatetijden. Wat is het verschil met de onder 3 genoemde tijden? Is 

het logischer om de tijdsprocedure voor de inhoud te zetten? 
TenneT: In k worden de tijden van gate opening en sluiting genoemd. In e wordt de 
status van de tender weergegeven; de fase van het proces. 

Los van deze opmerkingen is E-NL voorstander van de codewijziging. 
TenneT en E-NL overleggen onderling over de door TenneT aan te brengen aanpassingen. 
De voorzitter stelt vast dat E-NL en TenneT overleggen over aanpassingen aan de tekst die 
vervolgens naar ACM zal worden gestuurd. 
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Algemeen: opschuiven gate-tijden Dat komt aan de orde in de reactie op lid 7, onderdeel k. 
Algemeen: fallback Dat komt aan de orde in de reactie op lid 7, onderdeel e, sub 3. 
Algemeen: voorlopige gunning dat is voor tenneT wel belangrijk: er gaat wel eens iets mis en dan is dit een check/controlemiddel 
Algemeen: weekcontracten De weekcontracten zijn vorige week gestart: er waren meer biedingen dan ooit. 
lid 1: 'een platform': Voor aFRP en mFRP elk apart of een platform voor alles? 

Een platform voor aFRR en mFRRda samen. Beide pro- ducten worden per 1-7-2020 in dezelfde veiling gecontrac- teerd. Naar aanleiding van deze opmerking is de woordvolg- orde in dit lid gewijzigd. 
lid 2: 'informeren van BSP's': Pas- sief of actief? Beide. De webportal bevat alle informatie over geplande vei- lingen, daar volgt geen aankondiging bij update. Via de B2B worden aangesloten BSP's actief geïnformeerd over nieuwe veilingen. Daarnaast kunnen partijen via de B2B ten allen tijde de veilingkalender ophalen. 
lid 3: 'login' = 'account'? Zijn er voorwaarden verbonden aan dat account? 

Ja, partij dient geprekwalificeerd te zijn als BSP voor aFRR en/of mFRRda 
lid 4: 'biedingen': evt. toevoegen 'voor de producten waarvoor hij qeprekwalificeerd is' 

Is verwerkt in de codetekst. 

lid 5: 'deelt': evt. toevoegen 'de be- treffende BSP' 
Is verwerkt in de codetekst. 

lid 5: 'optioneel': Is dit: indien gewenst? Correct, dit is een optie die partijen op verzoek kunnen (de-) activeren. Codetekst is aangepast. 
lid 6:' een implementatie doen om te kunnen communiceren met het in het eerste lid bedoelde platform zonder de in het derde lid be- doelde webportal te gebruiken": Wat is dit precies? Worden deze biedingen dan wel zichtbaar in de biedladder? 

Biedingen via de B2B worden op dezefde manier verwerkt als biedingen via de portal. Voor TenneT zijn deze zichtbaar na GCT. 

lid 7, aanhef: moet 'FRR' niet 'FRP' zijn? Nee, FRP staat voor het proces en FRR voor het product. 
lid 7, aanhef: 'publicatie': Wanneer wordt gepubliceerd? Onverwijld? Hier is nog geen tijdlijn voor bekend, maar het ligt voor de hand dat publicatie van de veiling enkele dagen tot weken voor Gate Open plaatsvindt. Echter, ook zonder publicatie zouden BSPs moeten weten dat er iedere kalenderdag een veiling zal zijn. 
lid 7, aanhef: 'mutatie': Mutatie waarvan en waarom ? Mutatie van status (gepland, firm, gate open, gate close, re- sultaten bekend) en (mogelijk tussen status "planned" en "firm" wijziging van de volumes. Volumes voor aFRR zijn vast op basis van halfjaarlijkse raming. Volume voor mFRRda is bedoeld om het gat tussen volume aFRR en het "dimensio- ning" incident op te vullen. Stel dat Claus-C (1.304 MW) lang- durig niet beschikbaar is, dan is MPP-3 (1.070 MW) maatge- vend. Die aanpassing kan gedaan worden tot de veiling de status "firm" heeft bereikt). Codetekst is aangepast. 
lid 7, aanhef: 'beschikbaar ge- maakt': Wat wordt er publiekelijk gemaakt en wat per marktpartij? 

Het platform is alleen beschikbaar voor BSPs met een pre- kwalificatie voor aFRR en/of mFRRda. Publieke informatie is beperkt tot de dimensionering, het feit dat er dagelijkse veilin- gen zijn en de gemiddelde prijzen (en hoeveelheden) van ge- contracteerde capaciteit. 
lid 7, onderdeel d: 'toe te kennen hoeveelheid': Kan er ook deels worden gematched, hoe bedoeld men deze zinsnede? 

BSP's kunnen biedingen doen voor verschillende vermogens tegen verschillende prijzen. Een bieding voor een totaal van 200 MW kan daarom bestaan uit 40 deelbiedingen van 5 MW 
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(5, 10, 15, 20, etc). Uit iedere bieding kan er maximaal 1 re- gel worden gegund. 
lid 7, onderdeel e, sub 3: Hoe gaat TenneT om met biedingen via de webportal en via ....? 

Beide zijn mogelijk en worden op dezelfde manier verwerkt. Er is nog een fallback mogelijkheid voor als partijen techni- sche problemen hebben, in welke geval er een excel opge- vraagd, ingevuld en gemaild kan worden. Deze wordt dan na GCT ingelezen door de operator aan TenneT zijde, waarna het gunningsalgortime z'n werk gaat doen. 
lid 7, onderdeel e, sub 5: 'gecan- celled': In welke gevallen gebeurt dit? 

Bijvoorbeeld in geval van grote technische problemen ("het internet ligt plat") of bij verdenking van manipulatie. 
lid 7, onderdeel e, sub 7: Hoe ver- houdt zich dit tot 2? bij sub 2 gaat het om wat nog is, bij sub 7 om wat het resul- taat van de veiling is. 
lid 7, onderdeel e, sub 7: En wat is het tijdsverschil met 6? dat moet nog worden ingevuld, marktpartijen kunnen daar in- put op leveren. Idee vooralsnog is 45 - 60 minuten 
lid 7, onderdeel e, sub 7: 'onder re- view': In welke gevallen gebeurd dit en tot welke tijd is dit mogelijk? 

Mocht bijvoorbeeld een (excel) bieding niet zijn meegenomen in het voorlopige resultaat, dan is dat een fout van TenneT. Die kan in die periode hersteld worden. Dit kan zolang het tijdstip voor definitieve resultaten nog niet bereikt is. 
lid 7, onderdeel g: Wanneer zijn producten niet toegestaan? Tot 1-1-2021 is het toegstaan een symmetrisch aFRR pro- duct aan te bieden, daarna niet meer. Verder zou het zo kun- nen zijn dat, als er in de ochtend onvoldoende aFRR ver- mogen wordt aangeboden, dat een aanvullende veiling in de middag alleen voor aFRR zal zijn. 
lid 7, onderdeel h: Kan het leve- ringsvenster anders zijn dan de gedane bieding? 

Nee 

lid 7, onderdeel i, sub 1: 'mini- mum': Zijnde X MW? 
Correct. Voor mFRRda op dit moment, minimaal 20 MW 

lid 7, onderdeel i, sub 2: 'maxi- mum': Zijnde X MW? 
Correct. Op dit moment niet van toepassing (zeer recent af- geschaft). 

lid 7, onderdeel i, sub 2: 'gecon- tracteerd mag hebben': Wat be- doeld men met deze zinsnede? 
TenneT heeft lange tijd gebruik gemaakt van de zgn 2/3B re- geling. Maximaal 2/3® van het te contracteren vermogen mocht bij eenzelfde BSP gecontracteerd worden. Echter, in- dien deze regel zou leiden tot een tekort aan capaciteit, kan de operator besluiten deze eis te laten vervallen. Analyse van contracten over de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat deze clausule nog nooit is benut, dus hebben we besloten hem te laten vervallen. Mocht de markt zich niet in de goede richting ontwikkelen (te groot marktaandeel voor een BSP), dan kan deze opnieuw geintroduceerd worden. 

lid 7, onderdeel j: 'dient te worden': Op basis waarvan? Op basis van compliance vereist, die geldt alleen voor het vo- lume aFR (minimum) en het totaal. Het verschil mag opge- vuld worden met het product/pakket dat tegen de laagste prijs te contracteren is 
lid 7, onderdeel k: 'gate-tijden': Wat is het verschil met punten uit e? 

Punt e gaat over de statusupdate van de veiling, k geeft een verduidelijking over het moment waarop BSP's in actie die- nen te komen. 
lid 7, onderdeel k: 'gate-tijden': Heeft TenneT een indicatie van bijbehorende tijden en kunnen deze worden gedeeld. Waarom worden deze niet opge- nomen in de codetekst? 

We zijn met de markt in gesprek over deze tijden. Buur - TSO's hanteren een veiling voor aFRR met GCT om 9:00 uur, en een veiling voor mFRRda met GCT om 10:00 uur. Wij niegen naar GCT om 9:00 of 10:00 uur (TenneT heeft een gecombineerde veiling voor beide producten), maar sommige BSPs geven aan 9:00 uur te vroeg te vinden icm de FCR auction om 8:00 uur, en andere geven aan 10:00 uur te laat te vinden in verband met GCT van de Epex DA Auction. 9:30 uur wordt overwogen als compromis, waarbij we om 9:45 voor de voorlopige resultaten zouden kunnen zorgen en om 10:30 voor de definitieve. 
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Omhoog schuiven van lid 7, on- Goed idee. Het moet wel in lid 7 blijven, want de tijden zijn derdeel k,  niet voor elke veiling hetzelfde.  




