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Hierbij ontvangt u een verzoek tot afwijking van de termijn waarop TenneT gebruik dient te maken van de 

Europese platforms overeenkomstig artikel 20 en artikel 21 van Verordening (EU) 2017/2195 van de 

Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (op basis 

van de Engelse titel hierna afgekort als “GL EB”). Dit verzoek doet TenneT in overeenstemming met artikel 

62(2)(a) van GL EB en bevat de informatie zoals beschreven in artikel 62(5) van GL EB. Daar waar in het 

overige artikelnummers staan benoemd zullen die refereren naar artikelen in GL EB, tenzij anders 

aangegeven. Daarnaast heeft TenneT een afkortingen- en begrippenlijst bijgevoegd in bijlage 4.  

 

In verband met de complexiteit van de implementatie, waarvoor veel verschillende wijzigingen gemaakt 

moeten worden in de systemen van TenneT, en de omstandigheid dat TenneT tegelijkertijd haar huidige 

EMS aan het vervangen is (hetgeen operationeel moet zijn alvorens de wijzigingen voor de platforms 

geïmplementeerd kunnen worden) is het voor TenneT niet mogelijk om deel te nemen aan de Europese 

platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met manuele activering 

("mFRR-platform") gerealiseerd in het project “MARI” en automatische activering ("aFRR-platform") 

gerealiseerd in het project “PICASSO” overeenkomstig respectievelijk artikel 20 en artikel 21 op het vereiste 

moment van deelname op 24 juli 2022.  

 

Hierdoor is TenneT genoodzaakt de Autoriteit Consument en Markt (“de ACM”) te verzoeken om een 

afwijking toe te staan van de implementatietermijn. Naast de omstandigheid dat TenneT haar huidige EMS 

aan het vervangen is nopen ook andere zaken tot afwijking, in het bijzonder: het langlopende project voor de 

overgang op XML berichtformaten voor energiebiedingen (het zogeheten “EDI2XML” project), de vervanging 

van de applicatie om deze biedberichten te verwerken, en de diverse trajecten die TenneT gezamenlijk met 

marktpartijen moet doorlopen om de diverse aanpassingen door te kunnen voeren. Verderop in deze brief 

gaat TenneT in op deze en andere complexiteiten van de implementatie en wordt waar nodig verwezen naar 
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de bijlages.  

 

Periode en scope van de afwijkingen overeenkomstig artikel 62(5)(a) en (b) 

 

TenneT verzoekt de ACM om TenneT een afwijking van een periode van twee jaar toe te staan voor 

deelname aan de Europese platforms als bedoeld in artikel 20 en 21 van de GL EB (tot en met 24 juli 2024).  

 

Er bestaan echter reële risico’s waardoor de definitieve oplevering nog later kan zijn dan de gevraagde 

termijn van afwijking. Indien TenneT rekening houdt met deze risico’s verwacht TenneT in de zomer van 

2025 te kunnen deelnemen aan het aFRR-platform en het mFRR-platform. TenneT zal met relevante 

stakeholders in gesprek treden indien duidelijk wordt dat de in de planning reeds geïdentificeerde risico’s 

zich manifesteren.  

 

 

Ontwikkeling Europese platforms en implementatie 

 

In deze paragraaf wordt allereerst een korte beschrijving van de totstandkoming van de Europese platforms 

voor aFRR- en mFRR-uitwisseling gegeven, en welke rol TenneT daarin heeft gespeeld. In de daarop 

volgende paragraaf wordt overeenkomstig Artikel 62(5)(c) een implementatieroadmap weergegeven waarbij 

wordt aangegeven wat de voornaamste afhankelijkheden zijn waarmee TenneT rekening heeft te houden 

om tot implementatie te komen. Zowel de implementatieroadmap als diverse afhankelijkheden worden in 

meer detail uiteengezet in de bijlagen. Daarna volgt nog een paragraaf waarin achtereenvolgens beschreven 

wordt hoe middels de planning en prioritering invulling gegeven wordt aan de uitgangspunten van de GL EB 

overeenkomstig Artikel 3, wat de effecten op de internationale balanceringsmarkten zullen zijn 

overeenkomstig Artikel 62(5)(d) en aansluitend een beoordeling van de risico’s voor marktintegratie 

overeenkomstig Artikel 62(5)(e). 

 

Geschiedenis van het aFRR en mFRR platform 

 

De deelname aan het aFRR en mFRR platform is de beoogde uitkomst van een langlopend t raject, 

voortkomend uit de GL EB, om integratie van de Europese balanceringsmarkten te bewerkstelligen. In 2017 

is de GL EB aangenomen. Daaraan voorafgaand werd er geruime tijd nog gesproken over regionale 

integratie middels zogenoemde “Coordinated Balancing Areas”, ofwel CoBAs. Over de invulling van de 

CoBAs werd gesproken binnen het project EXPLORE, waar TenneT een belangrijke bijdrage aan leverde. 

Het werd pas laat in dat traject duidelijk dat er met het aannemen van de GL EB sprake zou zijn van een 

integratie in één stap in plaats van stapsgewijze regionale integratie. 

 

Rond die tijd is in lijn met de GL EB het project EXPLORE aangevuld met verschillende Europese TSOs die 

daarvoor nog niet deelnamen. Hiermee veranderde de scope van EXPLORE van een ontwerpproject tussen 

reactieve TSOs voor een grensoverschrijdende FRR markt, in die van een implementatieproject tussen 

zowel reactieve als proactieve als central dispatch TSOs voor een grensoverschrijdende markt voor alleen 
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aFRR, en veranderde de naam van EXPLORE in PICASSO. Gelijktijdig aan deze ontwikkelingen is vanuit 

een samenwerking tussen Amprion en RTE ook het MARI project ontstaan. 

 

Binnen deze nieuwe projecten MARI en PICASSO moest op dat moment nog met een hoog abstractieniveau 

het ontwerp opgesteld worden voor hoe de platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie voor 

respectievelijk mFRR en aFRR eruit zouden moeten gaan zien. Dat ontwerp heeft uiteindelijk geleid tot het 

aFRR en mFRR Implementation Framework (aFRR IF en mFRR IF)1 die in januari 2020 door ACER zijn 

goedgekeurd. 

 

Daarnaast is in 2019 de discussie gevoerd over de beprijzing van het grensoverschrijdend uitwisselen van 

balanceringsenergie middels het aFRR-platform of het mFRR-platform overeenkomstig GL EB artikel 30. 

Hierin heef t ACER uiteindelijk gekozen voor beprijzing per tijdsduur van het optimalisatiealgoritme (enkele 

seconden) in plaats van beprijzing per onbalansberekeningsperiode (vijftien minuten). Het betreffende ACER 

Besluit2 - het  Pricing Besluit - is in januari 2020 genomen. Aangezien TenneT beprijzing per 

onbalansverrekeningsperiode ziet als een fundamenteel onderdeel van de inrichting van de 

balanceringsmarkt in Nederland en de uitwerking van de doelstellingen van de GL EB, is in het voorjaar van 

2020 een bezwaarprocedure gevolgd. De bezwaren van TenneT zijn echter niet gehonoreerd. 

 

Na goedkeuring van de aFRR en mFRR IF en het Pricing Besluit is binnen de internationale MARI en 

PICASSO projecten verder gewerkt aan de details voor implementatie. De tijdslijn hiervan was uitdagend. Er 

is tot eind 2021 is nog gewerkt aan implementatiedocumentatie van zowel MARI als PICASSO. 

 

TenneT implementatie van GL EB 

 

Parallel aan de internationale ontwikkelingen is TenneT bij de inwerkingtreding van de GL EB aan de slag 

gegaan met de implementatie van de eisen vanuit deze Verordening. In 2018 is hiervoor aandacht besteedt 

aan het implementeren van Artikel 18, de voorwaarden voor BSP’s en BRP’s. Daarbij is meteen rekening 

gehouden met de aanstaande standaardproducten voor aFRR en mFRR, door de productspecificaties in de 

Netcode op te nemen op een manier die rekening houdt met de voorgeschreven specificaties voor 

standaard- en specifieke producten. 

 

Ook is intern in 2018 begonnen met de eerste voorbereidende overleggen ter voorbereiding van deelname 

aan het aFRR en mFRR platform. Daar is echter snel geconstateerd dat er nog te weinig kennis beschikbaar 

was over de daadwerkelijke specificaties voor implementatie om al concrete stappen te kunnen zetten, en is 

de aandacht met name uitgegaan naar bewustwording binnen de organisatie. 

 

In 2019, terwijl internationaal nog volop over het ontwerp gediscussieerd werd, is er gekozen om bij de 

 
1 aFRR Implementation Framework (ACER Besluit 2020-02) en mFRR Implementation Framework (ACER 
Besluit 2020-03)  
2 ACER Besluit 2020-01 
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vervanging van het EMS (binnen het “NGES project”) rekening te houden met de aanstaande deelname aan 

het aFRR en mFRR platform door voorrang te geven aan de balansgerelateerde onderdelen van het EMS. 

Ook heef t TenneT in dat jaar een voorstel gedaan om de prikkelcomponent af te schaffen, wat in het 

voorjaar van 2020 is goedgekeurd door de ACM. Dat is een onderdeel geweest van de heroverweging van 

de inrichting van de balanceringsmarkt in Nederland die is ingegeven door de Europese ontwikkelingen.  

 

Na de vaststelling van het aFRR IF, het mFRR IF, en het Pricing Besluit is gedurende 2020 en 2021 op 

basis van de genoemde vaststellingen de implementatie concreet opgepakt. In die periode is er voor 

gekozen het bestaande product reservevermogen niet om te zetten in het MARI product maar, ook gezien 

de beperkte interesse in het product, voor te stellen dit product af te schaffen. Daarnaast zijn er 

voorbereidingen getroffen voor het aanpassen van de Full Activation Time (FAT) voor aFRR naar 5 minuten. 

In de zomer van 2020 nam ACER Besluit 18-2020 over het harmoniseren van de belangrijkste kenmerken 

van de verrekening van onbalansen. Naar aanleiding hiervan is een consultatie gehouden en een aanvraag 

gedaan voor het blijven toepassen van de dubbele prijsstelling, wat ook onderdeel uitmaakt van de 

benoemde heroverweging van de inrichting van de balanceringsmarkt. 

 

Implementatieroadmap en knelpunten voor implementatie overeenkomstig artikel 62(5)(c) 

In deze paragraaf van de aanvraag gaat TenneT in op de voornaamste redenen dat er uitstel nodig is voor 

deelname aan het mFRR-platform en het aFRR-platform. Voor beide platforms zijn grotendeels dezelfde 

implementatiestappen noodzakelijk. Een concreet en uitgebreid overzicht met details en tijdslijnen van de 

verschillende stappen is te vinden in “Bijlage 1 – implementatieroadmap”. De tijdslijnen van de verschillende 

stappen zijn gevisualiseerd in “Bijlage 3 – implementatieroadmap visualisatie”. Het overzicht is zo compleet 

mogelijk weergegeven op basis van de huidige inzichten.  

 

Toetreding tot het mFRR-platform en het aFRR-platform is een uitdagend traject, omdat het aanpassingen 

vereist in alle balansgerelateerde processen. Voor veel onderdelen van het implementatietraject is daarnaast 

ook afstemming met marktpartijen noodzakelijk, zowel inhoudelijk als met betrekking tot tijdslijnen. Er zijn 

een aantal specifieke aandachtspunten die voor de p lanning het meest kritisch zijn. Het gaat dan om: 

• Het implementeren van een gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie voor BSPs van aFRR en 

mFRR van 25 minuten. 

• Het implementeren van een minimum bid size van 1 MW voor aFRR. 

• Het introduceren van twee nieuwe mFRR producten voor balanceringsenergie, inclusief een 

bijbehorende aanvraag voor het gebruik van een specifiek product. 

• Mogelijk het inrichten van een netveiligheidsproces. 

 

Daarnaast heeft TenneT te maken met een aantal afhankelijkheden van andere grote lopende trajecten, met 

name de overgang op XML berichtformaten (EDI2XML), de implementatie van een nieuw EMS (NGES) en 

het vernieuwen van de applicatie voor ancillary services (ASE). Deze afhankelijkheden worden in meer detail 

beschreven in “Bijlage 2 – Afhankelijkheid deelname aan mFRR-platform en aFRR-platform aan andere 

trajecten”.  
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Ten slotte wijst TenneT erop dat naast de deelname aan het mFRR-platform en het aFRR-platform, 

gerealiseerd door de projecten MARI en PICASSO er ook een aantal andere trajecten lopen ter facilitering 

van de markt, die mede ten gevolge van de energietransitie een hoge prioriteit hebben en daarom kan er 

niet nog meer prioriteit gegeven worden aan deelname aan het mFRR-platform en aFRR-platform. 

Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van netcodewijzigingen in het kader van congestiemanagement, 

de implementatie van day-ahead flow-based capaciteitsberekening in de CORE regio, de overstap op 

intraday flow-based capaciteitsberekening en de implementatie van slimme meter allocatie. 

 

TenneT heef t in de context van de hierboven genoemde ontwikkelingen gepoogd deze zo goed mogelijk in 

te passen om de platforms op een juiste manier te kunnen implementeren en tot een efficiënte planning te 

komen. Na het uitwerken van de verschillende benodigde implementatiestappen is de verwachting dat 

deelname aan het mFRR-platform en het aFRR-platform in de zomer van 2025 plaats kan vinden.  

 

TenneT heef t onderzocht of de implementatie mogelijkerwijs toch versneld zou kunnen worden, maar 

constateert dat hier weinig ruimte voor is. Voor TenneT is het essentieel dat bij het in gebruik nemen van 

nieuwe balanceringsproducten en platforms de operationele veiligheid gegarandeerd is, wat vereist dat 

applicaties en IT robuust zijn ingericht alvorens verbinding gemaakt wordt met het mFRR-platform en het 

aFRR-platform. Daarnaast is het essentieel dat de netveiligheidsprocessen goed zijn ingericht voordat 

beschikbare grenscapaciteit (ATC) vrijgegeven wordt aan de platforms ten behoeve van grensoverschrijdend 

balanceren. Verder start TenneT in het eerste kwartaal van 2022 een traject op om met marktpartijen een 

realistische gezamenlijke planning op te stellen, met als doel om de nieuwe balanceringsproducten door 

TenneT pas in gebruik te nemen als marktpartijen ook in staat zijn gesteld de hiervoor benodigde wijzigingen 

door te voeren in samenwerking met TenneT.  

 

Eén mogelijke optie die tot een versnelling van het proces zou kunnen leiden, waarvan nog onderzocht 

wordt of deze haalbaar is, is het verkleinen van de afhankelijkheid met NGES. Dat is alleen mogelijk indien 

bepaalde aanpassingen niet in het EMS zelf, maar in de software eromheen rechtstreeks door TenneT 

geïmplementeerd zouden kunnen worden. Deze optie en de scope van de impactanalyse wordt in meer 

detail beschreven bij de toelichting op deze afhankelijkheid in bijlage 2 en in de loop van 2022 moet duidelijk 

worden in hoeverre deze optie haalbaar is en wat dit betekent voor de implementatieroadmap. 

 

Implementatie aan de kant van marktpartijen 

Zoals aangegeven ligt een belangrijke uitdaging voor de tijdige deelname aan het mFRR-platform en het 

aFRR-platform in de verscheidenheid aan implementatiestappen die aan de marktzijde bij met name BSPs 

geïmplementeerd moeten worden, en moet op verscheidene onderwerpen ook door TenneT afgestemd 

worden met andere marktpartijen. Hierin kunnen mogelijke beperkingen van marktpartijen naar voren 

komen. TenneT is bezig de implementatie te coördineren met marktpartijen. Het gaat dan om de volgende 

punten: 

 

• Afstemmingen en consultaties ter aanpassing van beprijzing en transparantie in de Nederlandse 

balanceringsmarkt. 
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• Overgang van EDINE biedberichten op XML biedberichten voor balanceringsenergie. 

• Introductie van twee nieuwe producten voor balanceringsenergie uit mFRR, het standaardproduct 

ten behoeve van deelname aan het mFRR-platform en energiebiedingen voor het specifiek product 

noodvermogen. 

• Overgang op activering van mFRR via berichtenverkeer. 

• Aanpassen van de FAT voor aFRR naar 5 minuten. 

• Aanpassen van de granulariteit van het uitgestuurde setpoint voor aFRR activatie naar een decimale 

waarde. 

 

Deze punten worden allemaal beschreven in “Bijlage 1 – implementatieroadmap”. 

 
Gevolgen voor marktintegratie en -harmonisatie 

In dit deel van de aanvraag wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de effecten van de derogatie en 

de planning en prioritering in relatie tot de uitgangspunten van de GL EB overeenkomstig Artikel 3, effecten 

op de internationale balanceringsmarkten overeenkomstig Artikel 62(5)(d) en de risico’s voor marktintegratie 

overeenkomstig Artikel 62(5)(e). 

Doelstellingen en regelgevende aspecten overeenkomstig Artikel 3 

 

TenneT is gecommitteerd aan de doelstellingen zoals geformuleerd in Artikel 3(1) van de GL EB. Hier geeft  

zij invulling aan door het streven de nationale balanceringsmarkt optimaal in te richten en deze te integreren 

in een Europese balanceringsmarkt middels aanpassing van beprijzing en het vergroten van de 

transparantie zoals bedoeld in Artikel 3(1)(a) en Artikel 3(1)(b), maar hierbij ook de robuustheid van de 

systemen en daarmee de operationele veiligheid te waarborgen zoals bedoeld in Artikel 3(1)(c). Middels het 

instellen van biedingen met een minimale grootte van slechts 1MW en het faciliteren van communicatie van 

biedberichten middels de moderne XML standaard zorgt TenneT er in overeenstemming met Artikel 3(1)(e) 

en Artikel 3(1)(f ) ook voor dat er geen belemmeringen zijn voor nieuwe marktdeelnemers, waaronder 

deelname van vraagrespons en kleine partijen die via aggregatiefaciliteiten op de balanceringsmarkt actief 

willen zijn.  

Gevolgen voor aangrenzende markten overeenkomstig artikel 62(5)(d) 

De vertraagde deelname aan het mFRR-platform en het aFRR-platform heeft effecten op de internationale 

markten in het balanceringstijdsbestek. Ook is er een impact op het onbalansnettingsproces. De verwachte 

ef fecten op uitwisseling via de betreffende platforms staan hieronder separaat beschreven in het geval van 

uitstel van deelname aan mFRR-platform  respectievelijk aFRR-platform 

Vertraging deelname aan het mFRR-platform 

Het mFRR-platform voorziet in de uitwisseling van het standaardproduct voor mFRR. Voor TenneT is 

gebruik van het standaard product voor mFRR niet opportuun, met name omdat TenneT niet voorziet 

gebruik te zullen maken van grensoverschrijdende activatie van mFRR in het gebied van een andere TSO. 

Dit heef t er mee te maken dat TenneT als reactieve TSO bij aanwezige grenscapaciteit een voorkeur heeft 

voor uitwisseling van aFRR en onbalansnetting en er straks grensoverschrijdend volledige toegang is tot de 

gemeenschappelijke biedladder voor aFRR. Zonder aanwezige grenscapaciteit is grensoverschrijdende 
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activatie niet mogelijk, dus zal mFRR activatie voor TenneT alleen lokaal plaatsvinden. 

 

Een vertraging in de deelname aan het mFRR-platform heeft daarom als voornaamste effect dat het voor 

andere TSOs die al wel deelnemen, niet mogelijk is om bij aanwezigheid van grenscapaciteit mFRR in ons 

land te activeren. Dit heeft zowel voordelen als nadelen. 

 

Het nadeel van het niet-beschikbaar zijn van biedingen voor het standaard product mFRR in Nederland voor 

andere TSOs is dat zij mogelijk duurdere mFRR elders activeren en dat daardoor de kosten van 

balanshandhaving voor deze TSOs hoger zijn dan wanneer ook TenneT al had deelgenomen. Dit 

materialiseert zich echter uitsluitend wanneer het aanbod aan mFRR vanuit Nederland relatief laag geprijsd 

is ten opzichte van de aangrenzende landen. Aangezien er nog geen bestaande Europese markt is voor de 

uitwisseling van balanceringsenergie vanuit mFRR is het niet mogelijk in te schatten of er in de praktijk 

daadwerkelijk een effect is op de balanceringskosten van andere TSOs. Dit is nog minder zeker doordat 

TenneT als Nederlandse TSO niet de enige TSO is die uitstel aanvraagt voor de deelname aan het mFRR-

platform. Ook is niet zeker wat het effect zou zijn van het ontbreken van het Nederlandse standaardproduct 

voor mFRR biedingen op de gemeenschappelijke biedladder voor de activatie van mFRR.  

 

Voor Nederlandse BSPs kan de vertraging van deelname aan het mFRR-platform nadelig zijn omdat ze 

daardoor een kans mislopen om hun vermogen aan te bieden aan andere TSOs via dat platform. Gezien de 

grote behoefte aan flexibel vermogen in de Nederlandse markt, de beperkte beschikbaarheid van 

grenscapaciteit die na de intradaymarkt veilig kan worden vrijgegeven, en de onzekerheid over de 

ontwikkelingen van de Europese markt (inclusief de verwachte vertragingen van deelname van andere 

TSOs) is het echter onduidelijk hoe groot dat nadeel is. Het betreffende vermogen kan bijvoorbeeld ook 

worden aangeboden op de Nederlandse redispatchmarkt, of, wanneer technisch mogelijk, als aFRR. 

Concurrentie met een nieuwe grensoverschrijdende markt voor het standaard product mFRR zou daarmee 

als neveneffect ook prijsopdrijvend kunnen werken voor de redispatch en balanceringsmarkt in Nederland, 

omdat we tegen schaarste van flexibiliteit voor ancillary services aan beginnen te lopen in Nederland. 

 

Ten slotte zit er nog een belangrijk voordeel aan het uitstel van de deelname aan het mFRR-platform en 

specifiek het niet vrijgeven van grenscapaciteit aan uitwisselingen vanuit het mFRR-platform. Alle 

grenscapaciteit die niet door deelname aan het mFRR-platform voor uitwisseling van mFRR gebruikt wordt 

blijf t beschikbaar voor het onbalansnettingsproces. Dit vergroot de efficiëntie van de Europese 

balanshandhaving omdat er dan in totaal minder vermogen ingezet hoeft te worden voor het bewaken van 

de f requentie. Nederland heeft veel voordeel van het onbalansnettingsproces. Zelfs nog voorafgaand aan de 

afschaffing van profiellimieten zijn er vele kwartieren waarin door het wegnetten van vermogens geen 

activatie van balanceringsenergie in Nederland plaatsvindt en dus sprake is van regeltoestand 0. In de 

zomer van 2021 was dat zelfs het geval voor ongeveer 3 op de 10 kwartieren. 

Vertraging deelname aan het aFRR-platform 

Het belangrijkste effect van het aFRR-platform is dat het de verantwoordelijkheid voor de 

vermogensonbalans verschuift van een individuele TSO naar de TSO in de “LFC zone” waar de beschikbare 

aFRR aan het begin van de biedladder staat. Daarmee wordt het probleem dat een frequentieschommeling 
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veroorzaakt niet langer op de plek opgelost waar het is ontstaan, maar op de plek waar de goedkoopste 

middelen beschikbaar zijn om het op te lossen. 

 

Een vertraagde deelname van TenneT aan het aFRR-platform kan er dus voor zorgen dat 

vermogensonbalansen in Europa op een minder efficiënte wijze worden opgelost doordat TenneT nog geen 

onderdeel uitmaakt van dit proces. Dit effect is echter niet te kwantificeren, en omdat de effectiviteit van dit 

proces na deelname aan het aFRR-platform beperkt is blijft ook het effect van een vertraagde deelname van 

TenneT beperkt. Een aantal factoren die de effectiviteit van de werking van het aFRR-platform beperken 

zijn: 

• Het toepassen van weighted average pricing voor aFRR balanceringsenergie in de vorm van 

optimisation cycle pricing, dat leidt tot verschillende settlement prijzen per validity period en daarmee 

mark-ups op biedprijzen, afhankelijk van of een bieding aan het begin of het eind van de biedladder 

staat. 

• Het door sommige TSOs niet verrekenen van geleverde energie vanuit gedeactiveerde biedingen 

(“dummy energie”), dat meegenomen zal worden in de biedprijzen. 

• Prikkels voor het doen van hoge biedprijzen in sommige landen, bijvoorbeeld door het toepassen 

van een gemiddeld gewogen onbalansprijs, of het beleggen van balanceringsverantwoordelijkheid 

bij de TSO. 

• De transitiefase waarin alle TSOs geleidelijk op de Europese platforms aansluiten, met verwachte 

vertragingen, en waarin de marktpartijen zich zullen aanpassen aan de veranderde situatie met 

veranderde marktregels en producten. 

 

 

Risico’s voor integratie van balanceringsmarkten in Europa  overeenkomstig artikel 62(5)(e) 

TenneT beoordeelt het risico voor integratie van balanceringsmarkten in Europa door verlate deelname van 

TenneT aan de balanceringsplatforms als beperkt. De belangrijkste reden daarvoor is dat TenneT behoort 

tot een omvangrijke groep van TSO is die te maken heeft met vertraging. De komende jaren is er sprake van 

een transitieperiode waarin toegewerkt wordt naar Europese integratie. 

 

Daarnaast gaat integratie hand in hand met harmonisatie. Tijdens de implementatieperiode wordt door 

TenneT al toegewerkt naar het verbeteren van de harmonisatie en toekomstige integratie van de markten 

voor balanceringsenergie, uiteraard binnen het Europese juridische kader. Voorbeelden hiervan zijn de 

implementatie van de FAT van 5 minuten voor aFRR die voor 2022 gepland staat, en het werk dat TenneT 

doet aan het heroverwegen en aanpassen van de beprijzingsmethodiek voor de balanceringsmarkt op een 

manier die ef ficiënt functioneren binnen de toekomstige geïntegreerde markten moet ondersteunen.  

 

Voor het op een effectieve manier integreren van de Europese balanceringsmarkten is het ook van belang 

dat wordt voldaan aan bepaalde randvoorwaarden zoals de aanpassing van de gate-sluitingstijd  voor 

balanceringsenergiebiedingen en de introductie van de 1 MW minimum biedgrootte. 

 

Samengevat ziet TenneT het zorgvuldig doorlopen van het implementatietraject als een belangrijk onderdeel 
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van het verbeteren van de harmonisatie en integratie van de Europese markten, en verwacht dat de 

vertraging van dit traject niet tot verstoring van die verbetering zal leiden. 

 

 

Ten slotte 

 

TenneT is sterk gecommitteerd aan het ontwikkelen van een Europese elektriciteitsmarkt. De 

balanceringsmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel. TenneT begrijpt zeer goed dat vertragingen in de 

deelname aan het mFRR-platform en het aFRR-platform ongewenst zijn en zal zich inspannen om de 

hiervoor benodigde implementatiestappen zo snel mogelijk te voltooien. Wel merkt TenneT op dat er in de 

Nederlandse context fundamentele aanpassingen noodzakelijk zijn om Europese integratie mogelijk te 

maken en wijst TenneT erop dat zij slechts beperkte risico mitigerende maatregelen kan treffen. Dit komt 

enerzijds doordat rekening gehouden moet worden met de noodzakelijke vervanging van het EMS en er 

geen risico’s kunnen worden gelopen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de processen, en anderzijds 

doordat er beperkt mogelijkheid bestaat om extra resources in te zetten, doordat gelijktijdig andere projecten 

met een zeer hoge prioriteit mede ten gunste van de energietransitie dienen te worden geïmplementeerd.  

 

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op dit verzoek.  

 

 

Hoogachtend, 

TenneT TSO B.V. 

 

 

 

 

 

Frank Woessink 

Head Regulatory Affairs Netherlands 
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Bijlage 4 - Afkortingen- en begrippenlijst 

 

Deelname Europese FRR-platformen  

aFRR-platform Europees platform voor het uitwisselen van automatische Frequency Restoration 

Reserves (aFRR), zoals voorgeschreven door de GL EB.  

Standaard 

product aFRR 

Product ter uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves 

met automatische activering 

Project 

PICASSO 

 “Platform for the International Coordination of the Automatic frequency 

restoration process and Stable System Operation”. Het internationale project 

voor implementatie van het aFRR platform.  

mFRR-platform Europees platform voor manueel te activeren Frequency Restoration Reserves 

(mFRR), zoals voorgeschreven door de GL EB.  

Standaard 

product mFRR 

Product ter uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves 

met manuele activering 

Project MARI MARI  staat voor "Manually Activated Reserves Initiative". Het internationale 

project voor implementatie van het mFRR platform.  

CMM  "Congestion Management Module", Europees platform voor het beheer van de 

grenscapaciteiten van het aFRR-platform, mFRR-platform en IN-platform 

(mFRR, aFRR, 

IN) IF 

Implementation Framework. De aFRR IF, mFRR IF (en IN IF) zijn de guidelines 

die beschrijven hoe deel te nemen aan de platforms 

IN-platform Imbalance netting. Europees platform voor onbalansnetting, zoals 

voorgeschreven door de GL EB.  

 

TenneT afkortingen 

NGES TenneT Project: Next Generation EMS/SCADA, het vervangen van het EMS 

- EMS Energy Management System, het systeem dat door de bedrijfsvoering van een 

TSO gebruikt wordt voor de real-time operatie van het net.  

- PMS Power Management Systeem is onderdeel van het EMS en vervanger van de 

huidige frequentie vermogens regelaar (FVR) 

- FVR Frequentie Vermogens Regeling, het door TenneT gebruikte systeem voor de 

landelijke balanshandhaving 

- TMS Transport Management Systeem is onderdeel van het EMS en heeft geen 

invloed op deelname aan de FRR-platforms 

- MVP Minimum Viable Product. Het MVP in de context van het NGES project dudit op 

de 1 op 1 vervanging van de oude FVR naar het nieuwe PMS 

ASE TenneT Project: Nieuwe applicatie "Ancillary Services Equality" ; Onderdeel van 

het Equality programma ter vervanging van het oude LIBRA landschap 

EDI2XML TenneT Project: Wiiziging van BSP biedbericht formaat van EDINE (Electronic 

Data Interchange in de Nederlandse Energiemarkt) naar XML (Extensible 

Markup Language) 

ACM/IN/675138

Openbaar



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 24 januari 2022 

ONZE REFERENTIE REG-N 22-005 

PAGINA 29 van 29 

 

Specifiek 

product mFRR 

Product ter uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves 

met manuele activering. TenneT is voornemens om een specifiek mFRR 

energieproduct aan te vragen in aanvulling op het huidige noodvermorgen 

capaciteitsproduct.  

MMC-hub TenneT applicatie; Markt-markt communicatie, de TenneT implementatie van 

webservices. Voor XML berichtenverkeer de nieuwe standaard. 

CPS TenneT applicatie;  Centraal Postbus Systeem; bestaande route voor EDINE 

berichtenverkeer  

 

Overige afkortingen 

ACE Area Control Error', momentane regelfout. Het verschil tussen de geplande 

energiepositie van Nederland en de werkelijke energiepositie, gecorrigeerd met 

de verwachtte Nederlandse FCR bijdrage 

ATC Available Transfer Capacity: beschikbare grenscapaciteit die in deze context 

wordt vrijgegeven aan de platforms ten behoeve van het grensoverschrijdend 

balanceren. 

BRP Balance Responsible Party/ Balanceringsverantwoordelijke: een marktpartij, of 

de door een marktpartij gekozen vertegenwoordiger, die verantwoordelijk is voor 

haar onbalansen (EB GL). In het verleden werd BRP ook wel 

Programmaverantwoordelijke partij genoemd (PV-partij). 

BSP Balancing Service Provider, aanbieder van balanceringsdiensten. GL EB: een 

marktdeelnemer met reserveleverende eenheden of reserveleverende groepen 

die balanceringsdiensten kan aanbieden 

GL EB Electricity Balancing Guideline, zijnde de Verordening 2017/2195 tot vaststelling 

van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering. 

GCT Gate Closure Time is de gate-sluitingstijd. Een GCT heef t een verschillende 

betekenis voor BSPs en voor TSOs: 

1. Deadline voor BSP's voor het indienen van biedingen 

2. Deadline voor TSO om lokale biedladder (LMOL) bestaande uit aFRR 

biedingen of mFRR biedingen aan te bieden aan respectievelijk het aFRR-

platform en het mFRR platform 

HVDC 

verbindingen 

High Voltage Direct Current verbindingen zijn gelijkstroomverbindingen  

LFC-zone Load-Frequency Control Zone, het gebied waarbinnen de TSO de 

vermogensbalans handhaaft.  

LMOL Local Merit Order List is de lokale biedladder (binnen een LFC-zone) van 

biedingen.  

VTL Virtual Tie Line is een virtuele transmissielijn 
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