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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel met diverse wijzigingen met betrekking tot regelvermogen (aFRR) en reservevermogen 

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 aanpassingen in 
diverse artikelen in hoofdstuk 10 en in de bijlagen 8, 9 en 13 van de Netcode elektriciteit. Deze aan- 
passingen hebben alle betrekking op regelvermogen (aFRR) en reservevermogen. 
Aanleiding tot het voorstel 
De directe aanleiding voor dit codewijzigingsvoorstel is de implementatie van het standaard aFRR- 
product zoals vastgelegd in de Verordening (EU) 2017/2195 van de commissie van 23 november 
2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna op basis van de Engelse 
titel aangeduid als: GL EB). 
Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook enkele andere aan aFRR gerelateerde 
wijzigingen voor te stellen, namelijk het opsplitsten van de BSP-erkenning, het in lijn brengen van de 
productspecificaties voor aFRR met de praktijk en het op onderdelen aanpassen van de inkoopproce- 
dure voor aFRR. 
De komst van het standaardproduct mFRR leidt er toe dat het huidige product 'reservevermogen' uit 
de Netcode elektriciteit verdwijnt. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Het codewijzigingsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen: 
1 De implementatie van een full activation time (FAT) voor regelvermogen (aFRP) van 5 minuten. 

Daarvoor dient de ramping rate aangepast te worden van 7% naar 20%. 
2. De opsplitsing van de BSP-erkenning in een erkenning voor regelvermogen (aFRP) energiebie- 

dingen en voor capaciteitsbiedingen. Voor het erkenningsproces voor het leveren van het aFRR 
product moet een BSP eerst erkend worden voor het aFRR energieproduct en daarna is er een 
aanvullende erkenning nodig voor het aFRR capaciteitsproduct. 

3. De productspecificaties voor het aFRR capaciteitsproduct worden in lijn gebracht met de huidige 
praktijk en met het standaard aFRR capaciteitsproduct. 
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4. De inkoopprocedure voor aFRR wordt op onderdelen aangepast, namelijk vervroeging van de 
gate-tijden en toevoeging van een fallbackprocedure. 

5. Alle verwijzingen naar reservevermogen in de Netcode elektriciteit, inclusief de huidige bijlage 9, 
verdwijnen. 

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 
Hierna wordt per onderdeel van het voorstel een inhoudelijke toelichting gegeven. Daarin wordt, waar 
van toepassing tevens ingegaan op overwogen alternatieven en consequenties voor aangeslotenen of 
andere marktpartijen. 
Een FAT van 5 minuten 
Op basis van artikel 21 van de GL EB is door ACER het 'tenuitvoerleggingskader voor een Europees 
platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische 
activering' (Picasso) vastgesteld (ACER decision 02/2020 d.d. 24 januari 2020; hierna: het implemen- 
tation framework). In dit implementation framework is in artikel 3, achtste lid, onderdeel g, voorge- 
schreven dat de full activation time (FAT) bij de livegang van het aFRR-platform (het PICASSO plat- 
form) dient te wijzigen naar 7,5 minuten en dat de FAT uiterlijk per 18 december 2024 5 minuten dient 
te zijn. Het is ook toegestaan om bij de live-gang van het PICASSO-platform direct een FAT van 5 
minuten te implementeren. Aangezien beide waarden niet overeenkomen met de voorgeschreven 
ramping rate van 7% in bijlage 8, eerste lid, onderdeel i, van de Netcode elektriciteit is een codewijzi- 
ging nodig. 
TenneT heeft besloten de FAT van 5 minuten te implementeren voorafgaand aan de livegang van het 
PICASSO-platform uiterlijk in juli 2022. Dit besluit heeft TenneT, op basis van artikel 7, derde lid, van 
het implementation framework, op 24 januari 2021 gepubliceerd op zijn website. Voorafgaand aan het 
nemen van het besluit om een FAT van 5 minuten te implementeren is de beoogde aanpassing van 
de FAT ook door middel van een enquête voorgelegd aan de (aspirant) BSP's. Met als doel om inzicht 
te krijgen in de wensen van de markt, en in de mogelijke knelpunten bij de implementatie. Na het 
besluit is dit gepresenteerd op één van de klantendagen van TenneT. In reactie hebben enkele BSP's 
de verwachting uitgesproken dat de nieuwe FAT leidt tot het aanbieden van minder aFRR capaciteit 
en energie of tegen een hogere biedprijs. Daar staat tegenover dat het de verwachting is dat de 
nieuwe FAT een bijdrage levert aan het verbeteren van de regelkwaliteit nu en in de toekomst waar- 
door overschrijden van de TenneT kwaliteitsgrenzen voorkomen kan worden, en dat het de effecten 
van de Nederlandse bijdrage aan frequentieschommelingen rondom uur- en kwartierovergangen ver- 
mindert. 
Het volgende alternatief is overwogen, maar niet gekozen: Per juli 2022 de FAT wijzigen naar 7,5 
minuten en per 18 december 2024 de FAT vervolgens wijzigen naar 5 minuten. Deze mogelijkheid 
staat de GL EB en het implementation framework aFRR toe. Gevolg van deze keuze zou zijn dat 
TenneT en de BSP's in een relatief korte periode (binnen 3 jaar) tweemaal wijzigingen dienen te im- 
plementeren met alle kosten van dien. Het wijziging van de FAT in één stap naar 5 minuten per juli 
2022 levert de BSP's duidelijkheid op. Daarnaast zorgt het voor de minste impact op de balanskwali- 
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teit bij livegang van het PICASSO platform per juli 2022. Uit de bovengenoemde enquête bleek dat 
een meerderheid van de reagerende BSP's voor het in één keer implementeren was van de FAT van 
5 minuten. 
Gesplitste erkenning 
In de huidige praktijk is het mogelijk voor BSP's om zich te laten erkennen voor het aFRR energiepro- 
duct zonder erkend te zijn voor het aFRR capaciteitsproduct. Volgens de huidige codetekst moet de 
BSP eerst erkend moet worden voor het aFRR energieproduct en daarna is er een aanvullende er- 
kenning nodig voor het aFRR capaciteitsproduct. Wij achten het wenselijk om de relevante teksten in 
de Netcode elektriciteit aan te passen zodat deze aansluiten op de praktijk. 
Er zijn voor deze wijziging geen alternatieven overwogen omdat er sprake is van een aanpassing van 
de Netcode elektriciteit aan de bestaande praktijk. De wijziging heeft dan ook geen consequenties 
voor aangeslotenen of marktpartijen. Bijlage 8 is opgesplitst in twee afzonderlijke bijlagen 8 en 9. De 
oude bijlage 9 komt te vervallen vanwege het verdwijnen van het product reservevermogen (zie ver- 
derop). 
Productspecificaties aFRR capaciteitsproduct 
Dit onderdeel van het voorstel beoogt de productspecificaties voor het aFRR capaciteitsproduct in lijn 
te brengen met de huidige praktijk en het standaard aFRR capaciteitsproduct. De reden van deze 
wijziging is de invoering van het standaard capaciteitsproduct zoals uitgewerkt in de methodologie op 
basis van artikel 25 van de GL EB: "Methodology for list of standard products for balancing capacity 
for frequency restoration reserves and replacement reserves" (ACER decision 11/2020 d.d. 17 juni 
2020). 

Ook voor deze wijziging zijn geen alternatieven overwogen omdat er sprake is van een aanpassing 
van de Netcode elektriciteit aan de bestaande praktijk. De wijziging heeft dan ook geen consequenties 
voor aangeslotenen of marktpartijen. 
Aanpassing van de inkoopprocedure 
De belangrijkste aanpassing in de inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit is de verkorting van 
de inkoopprocedure, zoals vorig jaar bij de introductie van de procedure reeds is besproken. De gate 
tijden in het zevende lid, onderdeel d, voor voorlopige en onherroepelijke gunning worden vervroegd 
naar respectievelijk 09:10 en 09:30 uur. In het nieuwe achtste lid wordt de geldigheid geregeld van 
aanbiedingen tot een uur na voorgenomen mededeling onherroepelijke gunning. Flet nieuwe negende 
lid bevat een fallback-procedure voor de situatie dat de gate-tijden niet gerespecteerd kunnen worden. 
Het oude achtste lid is nu het tiende lid. Het nieuwe elfde lid bevat een fallback-procedure voor de 
situatie dat een eventuele tweede of derde veiling tot onvoldoende resultaten leidt. Het nieuwe twaalf- 
de lid bevat een generieke uitzonderingclausule voor uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld de 
contractering van additionele FRR capaciteit ten behoeve van een zonsverduistering. 
Verdwijnen van het product reservevermogen 
Overeenkomstig de GL EB maakt TenneT vanaf het moment van de ingebruikname van de MARI en 
PICASSO platformen alleen nog gebruik van standaardproducten en specifieke producten voor balan- 
ceringsenergie. Het bestaande product reservevermogen voldoet niet aan de voorwaarden voor het 
standaardproduct balanceringsenergie mFRR en verschilt daar in zodanige mate van dat aanpassing 
van het product niet zinvol is, met name omdat het huidige product reservevermogen een puur ener- 
gieproduct is en bij het mFRR standaardproduct een vermogensprofiel benodigd is. Om die reden, en 
omdat we geen reden zien om reservevermogen tot specifiek product om te vormen, stellen wij voor 
het product reservevermogen te laten vervallen en het standaardproduct als nieuw product in te voe- 
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ren. Dit voorstel is tijdens een workshop op 19 mei 2021 aan marktpartijen gepresenteerd, nog zonder 
voorgestelde ingangsdatum. 
Het product reservevermogen is een product dat slechts bestaat uit ongecontracteerde energiebiedin- 
gen, zodat het niet gebruikt wordt om te voldoen aan dimensioneringsverplichtingen en niet strikt 
noodzakelijk is voor de balanshandhaving, maar de mogelijkheid biedt aan BSP's om op een relatief 
laagdrempelige manier additionele reserves aan TenneT aan te bieden. Hiermee wordt gepoogd de 
balanceringsenergiemarkt efficiënter te laten zijn. 
Parallel aan de ontwikkelingen in relatie tot de invoering van het standaardproduct heeft TenneT te 
maken met de situatie dat het IT-platform waarop het huidige afroepscherm voor reservevermogen 
draait, al enige tijd niet meer wordt ondersteund. Dit leidt tot problemen met het beheer en de veilig- 
heid van dit systeem. Om dit te ondervangen is in de zomer van 2020 een inventarisatie geweest bij 
de betreffende BSP's om dit te vervangen, en is navraag gedaan naar de termijn waarop aan de kant 
van deze partijen berichtenverkeer via de TenneT MMC hub geïmplementeerd zou kunnen worden. 
Dit berichtenverkeer zal ook benodigd zijn voor de standaard en specifieke mFRR producten Hierop 
volgend is in december een eerste versie van een implementation guide gedeeld met de betreffende 
partijen. Een uiterste datum ter uitfasering van het afroepscherm is, met het oog op de veiligheid, 
gesteld op 1 september 2021. Op dat moment heeft het IT-platform al meer dan 6 maanden geen 
ondersteuning meer. 
In de afgelopen twee en een halve maand hebben we echter op basis van de reacties van BSP’s 
geconcludeerd dat de meerderheid van de reservevermogen leverende BSP’s niet of niet tijdig het 
berichtenverkeer via de MMC hub zal implementeren. Dit wijten we deels aan de overgangsperiode 
richting de invoer van de standaardproducten en specifieke producten, en deels aan de relatieve on- 
aantrekkelijkheid van het product reservevermogen dat slechts zelden door TenneT ingezet wordt. 
TenneT heeft tevens geconstateerd dat er geen werkbaar ander alternatief voor het afroepscherm 
voorhanden is, zodat de toch al beperkte markt voor reservevermogen bij instandhouding van het 
product nog verder zal inkrimpen tot het punt waarop het moeilijk is nog van een markt te spreken. 
Op basis van deze ontwikkelingen stellen we voor het uitfaseren van het product reservevermogen te 
versnellen en per 1 september 2021 ditjaarte laten plaatsvinden, gelijktijdig met de afschakeling van 
het huidige afroepscherm. Hiermee verleggen we de focus van het ondersteunen van de huidige pro- 
ducten meer richting het voorbereiden op de toekomst met de standaard- en specifieke mFRR pro- 
ducten. 
Naar aanleiding van het beoogde uitfaseren van reservevermogen, bleek dat in hoofdstuk 14 van de 
Netcode elektriciteit op twee plaatsen het woord ’reservevermogen' wordt gebruikt om 'primair reser- 
vevermogen' mee aan te duiden. Daar dient het uiteraard niet te vervallen. Om elk misverstand te 
voorkomen, wordt voorgesteld om 'reservevermogen' te vervangen door 'primair reservevermogen'. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er zijn momenteel geen andere codewijzigingsdossiers in behandeling of in voorbereiding die op de- 
zelfde artikelen of bijlagen van de Netcode elektriciteit betrekking hebben. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Dit voorstel draagt bij aan verbetering van de marktwerking (onderdeel c) omdat de wijziging met 
betrekking tot de gesplitste erkenning bewerkstelligt dat partijen meer vrijheid hebben om aan de 
aFRR markt deel te nemen. Het is hierdoor mogelijk om aFRR energiebiedingen in te kunnen sturen 
als de BSP niet kan voldoen aan continue beschikbaarheid wat vereist is bij de erkenning voor aFRR 
capaciteitsbiedingen. Bijvoorbeeld in het geval van batterijen. 
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De aanpassingen van de Netcode elektriciteit aan de bestaande praktijk draagt bij aan het doelmatig 
handelen van marktpartijen en een goede kwaliteit van dienstverlening door de netbeheerder (onder- 
delen d en e). 
Omdat bij drie onderdelen van het voorstel, namelijk de aanpassing van de FAT, de productspecifica- 
ties en het laten vervallen van het product reservevermogen, sprake is van aanpassing van de Netco- 
de elektriciteit aan één van de Europese codes en daarop gebaseerde methodologieën, is tevens 
voldaan aan criterium h. 
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 24 juni 2021. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikers- 
platform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 15 juli 2021. Het op dit voorstel betrekking hebben- 
de deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd. De tijdens deze bijeenkomst 
ontvangen commentaren en vragen hebben geleid tot enkele beperkte aanvullingen en aanpassingen 
van de toelichting. De voorgestelde codeteksten behoefden geen aanpassing. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
De aanpassing in bijlage 8, eerste lid, onderdeel i, van de Netcode elektriciteit, die betrekking heeft op 
de ramping rate, dient op 1 juli 2022 in werking te treden. Om partijen voldoende implementatietijd te 
geven is het wenselijk om tenminste 6 maanden voor die datum een gepubliceerd besluit te hebben. 
Omdat het laten vervallen van het product reservevermogen gekoppeld is aan het niet langer beschik- 
baar zijn van het daarvoor gebruikte IT-platform per 1 september 2021, is inwerkingtreding van de 
daaraan gerelateerde wijzigingen per 1 september 2021 of zo spoedig mogelijk daarna gewenst. 
De overige onderdelen van het voorstel kunnen zoals gebruikelijk de dag na publicatie van het besluit 
in werking treden. 
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, 

directeur Netbeheer Nederland 
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Tarievencode elektriciteit 
< ) 
3.2.2a In aanvulling op artikel 3.2.1 dient het transporttarief van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens ter bestrijding van de kosten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten behoeve van de taken en werkzaamheden genoemd in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder p, van de Elektriciteitswet 1998, alsmede al hetgeen naast deze taken en werkzaamheden nodig is tot nakoming van in ENTSO-E-verband aangegane ver- plichtingen, te onderscheiden in a. kosten regel-, reserve- en noodvermogen en primaire reserve; b. kosten black-start mogelijkheden; c. kosten verband houdend met het bewaken en handhaven van de robuustheidsfunctie van het 380/220 kV-net; d. kosten van overige taken en werkzaamheden ten behoeve van het systeembeheer; e. interne operationele kosten voor zover toerekenbaar aan de system operator van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; f. de kosten in verband met de garantstelling als bedoeld in artikel 1.2.5.10 van de Meet- code elektriciteit; g. de kosten zoals bedoeld in artikel 11.1, vierde lid, van de Netcode elektriciteit. 
( ) 
Netcode elektriciteit 
( ) 
Artikel 10.1 
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder; a. opregelen: het leveren van elektrische energie aan de netbeheerder van het landelijke hoog- spanningsnet uit het door die netbeheerder ten behoeve van de systeembalans ingezette regel- 

b. afregelen: het leveren van elektrische energie door de netbeheerder van het landelijke hoog- spanningsnet aan de beheerders van het door die netbeheerder ten behoeve van de systeemba- lans ingezette regelvermogen, feservevermogeft en noodvermogen; c. prijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, overeenko- mend met de hoogste biedprijs als bedoeld in artikel 10.38 van het ingezette regel- en reserve- vermogen voor opregelen of, indien deze hoger is, de prijs voor ingezet noodvermogen voor op- regelen tijdens een toestand van inzet noodvermogen opregelen; d. prijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, overeenko- mend met de laagste biedprijs als bedoeld in artikel 10.38 van het ingezette regel- en reserve- vermogen voor afregelen of, indien deze lager is, de prijs voor ingezet noodvermogen voor afre- gelen tijdens een toestand van inzet noodvermogen afregelen. Deze prijs kan negatief zijn; e. [vervallen] f. regeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan leveranciers van regelver- mogen en het verloop daarvan gedurende een onbalansverrekeningsperiode wordt geïdentifi- ceerd. Deze parameter wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vastge- steld volgens artikel 10.29; g. balans-delta: de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te publiceren som van de door de frequentieregeling gevraagde reactie aan leveranciers van regelvermogen; h. middenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, van de laagste bieding voor opregelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode, van de hoogste bieding voor af- regelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; i. prijs voor ingezet noodvermogen: de prijs die tot stand komt door middel van twee bereke- ningsmethodes, één voor opregelen en één voor afregelen. Deze prijs wordt door de netbeheer- der van het landelijk hoogspanningsnet bepaald volgens artikel 10.39 achtste en negende lid. 
2. Het in Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) en in dit hoofdstuk gebruikte begrip balanceringsverant- woordelijkheid omvat dezelfde verantwoordelijkheid als bedoeld met het in artikel 1, eerste lid, on- derdeel o, van de Elektriciteitswet 1998 gedefinieerde begrip programmaverantwoordelijkheid. 
3. De voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn van toepassing, ongeacht de systeemtoestand van het elektri- 

citeitsvoorzieningssysteem. 
( ) Artikel 10.31 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent, via zijn transportafhankelijk verbrui- kerstarief als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Tarievencode elektriciteit, in het jaar volgend op het jaar van verrekening van het in een kalenderjaar voor de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet resulterende saldo van de verrekeningen van: a. onbalans met BRP's; b. de kosten met BSPs voor de geactiveerde middelen als bedoeld in artikel 9.20, eerste lid, onder- 
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[01-02-20191 besluit ACM/UIT/502876 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[09-06-2020] besluit ACM/UIT/532556 
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deel a, met uitzondering van de kosten voor regel-, reserve- en noodvermogen als bedoeld in ar- tikel 3.2.2a, onderdeel a, van de Tarievencode elektriciteit; c. het onbalansnettingproces. 
( ) 
Artikel 10.36 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verkrijgt balanceringsdiensten door de volgen- de producten aan te kopen: a. balanceringscapaciteit FCR voor het FCP overeenkomstig ten minste de in artikel 154 van de Ver- ordening (EU) 2017/1485 (GL SO) bepaalde technische minimumeisen; b. balanceringscapaciteit en balanceringsenergie regelvermogen aFRR voor het aFRP overeenkom- stig het in bijlage 8 bepaalde; c. balanceringscapaciteit aFRR voor het« e—balanceringseoergie reservevermogen voor I d. balanceringscapaciteit noodvermogen mFRR 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 uiteenge- zet in door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vast te stellen procedures en speci- ficaties. 
3. De specificaties voor reservevermogen m bijlage 9 hebben alleen betrekking op het gebruik van 

vallenl 
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past bij de verwerving van balanceringscapaci- teit regelvermogen voor het aFRP, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en bij de verwerving van balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, de inkoopprocedure toe die is beschreven in bijlage 13. 

[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[01-02-2019] reparatie ACM/UIT/502876 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[24-12-2019] reparatie ACM/UIT/502876 
[25-12-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[01-06-2020] besluit ACM/UIT/533621 
[03-08-2021] voorstel BR-2021-1832 

( ) 
Artikel 10.39 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert en deactiveert biedingen voor regel- vermogen automatisch om de FRCE binnen de frequentiehersteltijd tot nul te regelen en om de ge- activeerde FCR progressief te vervangen. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert biedingen voor reservenoodver- mogen om geactiveerde biedingen regelvermogen beschikbaar te maken in het geval dat het aan- bod van biedingen regelvermogen verzadigt. 
3. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet activeert een bieding balanceringsenergie door een vermogensrichtwaarde uit te sturen aan een BSP. Hierdoor is de netbeheerder van het lan- delijke hoogspanningsnet gehouden tot: a. het bepalen van het volume dat de BSP gedurende de betreffende onbalansverrekeningsperiode levert; b. het verrekenen van het in onderdeel a bedoelde volume met de BSP; c. het aanpassen van de onbalans van de relevante BRP's voor de geactiveerde aansluiting(en) of allocatiepunt(en) met de onbalansaanpassing, bestaande uit de som van alle aan hem toegere- kende volumes bepaald op grond van het vijfde lid. 
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de balanceringsenergie- bieding aangewezen BRP's op de hoogte van activering van de bieding. 
5. Om het volume aan balanceringsenergie dat met de BSP moet worden verrekend te bepalen, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP vast hoeveel balanceringsenergie per programmatijdseenheid per richting is geactiveerd. Daartoe telt hij het volgende bij elkaar op: a. voor een bieding regelvermogen: de som van de vermogensrichtwaardes die de BSP aan zijn ge- contracteerde aansluiting(en) per onbalansverrekeningsperiode heeft toegekend; b. voor een bieding reservevermogen: het door de BSP aangeboden -vermogen vermenigvuldigd met de leveringspedoée: [vervallen! c. voor noodvermogen: het verschil tussen door de BSP geleverde energie op basis van gemeten 5- minutenwaarden gedurende de volledige activeringstijd, leveringsperiode en deactiveringsperio- de, en de waarde van de energie die BSP uitwisselt op het leveringspunt in de 5-minutenperiode onmiddellijk voorafgaand aan de 5-minutenperiode waarin de afroep plaats vindt. 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent het per BSP bepaalde volume aan balanceringsenergie per onbalansverrekeningsperiode per richting: a. voor opregelen met de prijs voor opregelen; b. voor afregelen met de prijs voor afregelen. 
Indien er voor een onbalansverrekeningsperiode geen prijs voor opregelen of prijs voor afregelen is vastgesteld, verrekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het per BSP bepaalde volume in die onbalansverrekeningsperiode met de prijs voor opregelen, respectievelijk de prijs van afregelen vastgesteld voor de voorgaande onbalansverrekeningsperiode. 
Indien er tijdens een onbalansverrekeningsperiode noodvermogen voor opregelen is ingezet is de prijs voor ingezet noodvermogen: a. tijdens de volledige activeringstijd en de leveringsperiode gelijk aan de hoogste biedprijs van het 
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[08-10-2019] besluit ACM/UIT/514389 
[18-07-2020] besluit ACM/18/034719 
[18-07-2020] besluit ACM/19/036598 
[13-02-2021] besluit ACM/UIT/543830 
[03-08-2021] voorstel BR-2021-1832 

Datum 
3 augustus 2021 Pagina 8 van 13 

ingezette regel- en resefvevermogen voor opregelen voor de betreffende onbalansverekenings- periode vermeerderd met 10% dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur plus € 200 per MWh indien deze hoger is; b. tijdens de deactiveringsperiode gelijk aan de inzetprijs voor opregelen voor de betreffende on- balansverekeningsperiode dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur ver- meerderd met € 200 per MWh indien deze hoger is; c. minimaal € 200 per MWh. 
9. Indien er tijdens een onbalansverrekeningsperiode noodvermogen voor afregelen is ingezet is de prijs voor ingezet noodvermogen: a. tijdens de volledige activeringstijd en de leveringsperiode gelijk aan de laagste biedprijs van het ingezette regel—en reservevermogen voor afregelen voor de betreffende onbalansverekenings- periode verminderd met € 100 per MWh dan wel de day-aheadclearingprijs voor het betreffende klokuur verminderd met € 250 per MWh indien deze lager is; b. tijdens de deactiveringsperiode gelijk aan de inzetprijs voor afregelen voor de betreffende onba- lansverekeningsperiode dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur ver- minderd met € 250 per MWh indien deze lager is; c. gelijk aan € 0 per MWh indien de afzonderlijke prijscomponenten in lid a en b beide positief zijn. 
( ) Artikel 14.3 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1, eerste lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is en die zijn aangesloten op een middenspanningsnet, in aanvulling op paragraaf 3.4 aan het tweede tot en met het zevende lid. 
2. Van de plicht tot het aanbieden van primair reservevermogen en blindvermogen zijn uitgezonderd elektriciteitsproductie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van één of meer niet-regelbare ener- giebronnen. 
3. Alle elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op middenspanningsnetten kunnen bedrijf voeren met een arbeidsfactor tussen 1,0 en 0,85 (inductief) gemeten op de generatorklemmen. 
4. Over de grenswaarden van de arbeidsfactor zoals genoemd in het derde lid vindt tijdig overleg plaats met de netbeheerder, zodat in overleg besloten kan worden tot afwijkende waarden, zodat ook capacitief draaien mogelijk is. 
5. De aandrijvende machine van de elektriciteitsproductie-eenheid vertoont een rustig gedrag. 
6. Indien de elektriciteitsproductie-eenheid niet direct is aangesloten op het net van de netbeheerder, is de bij het ontwerp aan de generator of de machinetransformator toe te kennen spanning afge- stemd op de te verwachten gemiddelde bedrijfsspanning op het netaansluitpunt en het gemiddelde spanningsverlies tussen de generator en het netaansluitpunt. De spanningsafwijking ter plaatse van de generator is een afgeleide van de spanningsafwijking op het netaansluitpunt. 
7. Indien door de netbeheerder wordt verwacht dat de gemiddelde bedrijfsspanning in de toekomst beduidend zal wijzigen wordt hiermede bij het ontwerp van de installatie rekening gehouden. 
( ) Artikel 14.5 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1, vierde lid, voldoen elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van Verordening (EU) 2016/631 als type D zouden worden geclassificeerd maar waarop overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is, in aanvulling op paragraaf 3.5 aan de artikelen 14.3 en 14.4 en aan het tweede tot en met dertiende lid. 
2. De activering van de frequentiebegrenzingsreserves dient: a. automatisch plaats te vinden, b. te voldoen aan de volgende karakteristieken: 1°. de statiek is instelbaar tussen 4 en 20%; 2°. een dode band van de frequentierespons van 500 mHz is toegestaan behoudens bij door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gecontracteerde elektriciteitsproductie- eenheden; 

3°. de maximaal toelaatbare ongevoeligheid bedraagt ± 10 mHz. c. na activering gedurende ten minste 15 minuten gehandhaafd te blijven. 
3. Indien ten gevolge van een momentane frequentieafwijking de volledige primaire reserve gevraagd wordt, moet deze binnen 30 seconden na het begin van de momentane frequentieafwijking gereali- seerd zijn. 
4. Indien de gevraagde primaire bijdrage tussen 50% en 100% van de primaire reserve bedraagt, moet deze binnen een evenredige tijd tussen 15 en 30 seconden na het begin van de momentane fre- quentieafwijking gerealiseerd zijn. 
5. Indien de gevraagde primaire bijdrage 50% of minder van de primaire reserve bedraagt, moet deze binnen 15 seconden na het begin van de momentane frequentieafwijking gerealiseerd zijn. 
6. Een momentane frequentieafwijking is gelijk aan de afwijking ten opzichte van de nominale frequen- tie van 50 Hz. 
7. Elektriciteitsproductie-eenheden die niet bijdragen aan de gecontracteerde primaire reserve dienen wel te beschikken over een primaire regeling en dienen deze actief te houden en in te stellen zoals 
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beschreven in het negende lid. De in het negende lid genoemde bijdrage hoeft alleen geleverd te worden indien en voor zover de productiesituatie van de eenheid dit technisch toelaat en wanneer een bijdrage van de eenheid niet verstorend werkt in een afhankelijk productieproces. Indien sprake is van een dergelijke verstoring moet dit in voorkomende gevallen op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangetoond worden. 
8. De aangeslotene toont voorafgaand aan de aansluiting van de elektriciteitsproductie-eenheid en voorts telkens wanneer de primaire regeling van een elektriciteitsproductie-eenheid een wijziging ondergaat, door middel van beproeving ten genoege van de netbeheerder van het landelijk hoog- spanningsnet aan dat de elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan de in het tweede tot en met ze- vende lid neergelegde technische eisen. 
9. Bij elektriciteitsproductie-eenheden die niet bijdragen aan het gecontracteerde primaire reservever- mogen is het toegestaan een dode band van de frequentiesrespons van 500 mHz aan te houden en wordt de statiek ingesteld op 8%. 
10. De aangeslotene met een elektriciteitsproductie-eenheid die is aangesloten op een net met een nominale spanning groter dan of gelijk aan 110 kV toont voorafgaand aan de aansluiting en voorts telkens wanneer de eigen bedrijfsinstallatie van een elektriciteitsproductie-eenheid een belangrijke wijziging ondergaat door middel van beproeving ten genoege van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan dat de elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan de in artikel 14.4, vijfde tot en met achtste lid neergelegde technische eisen. 
11. De beproevingen, de wijze van uitvoering daarvan alsmede de wijze van rapporteren over en de beoordeling door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van de beproevingen zijn be- schreven in bijlage 4. 
12. Indien uit de beproevingsresultaten blijkt dat een elektriciteitsproductie-eenheid niet aan de eisen voldoet, verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de aangeslotene om maatre- gelen te nemen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt, na de aangeslotene daarover te hebben gehoord, een termijn voor het uitvoeren van de maatregelen vast. Nadat de maatregelen genomen zijn, wordt de beproeving herhaald. 
13. De in het achtste tot en met twaalfde lid bedoelde beproevingen worden uitgevoerd door en op kosten van de aangeslotene. 
14. Tenzij sprake is van de situatie zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), zijn de artikelen 3.19, 3.26 en 3.30, niet van toepassing op de elektriciteitspro- ductie-eenheden die voor 1 juli 2021 op het net zijn aangesloten. 
( ) 
Bijlage 8 bij artikel 10.36, eerste lid. onder ab: specificaties regetvermogen biedingen balance- 

ringsenergie aFRR 
1. Een bieding balanceringsenergie regel vermogen g£RR__moet ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden: a. minimumhoeveelheid: 1 MW; b. maximumhoeveelheid: 999 MW; c. deactiveringsperiode: gelijk aan de op- of afregelperiode; d. minimumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode; e. maximumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode; f. de geldigheidsduur: één onbalansverrekeningsperiode; g. wijze van activering: automatisch; h. leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode; i. ramping rate: minimaal 7% 20% per minuut; 
2. Een bieding balanceringsenergie voor regelvermogen aFRR is verdeelbaar en kan door de netbe- heerder van het landelijke hoogspanningsnet ook gedeeltelijk ingezet worden. 
3. De BSP kan met een bieding balanceringsenergie regelvermogen aFRR geen minimumduur tussen het einde van de deactiveringsperiode en de volgende activering vereisen. 
4. De BSP moet in de bieding balanceringsenergie regelvermogen aFRR uitdrukking geven aan ten minste de volgende variabele kenmerken: a. prijs van de bieding: €/MWh; b. locatie: EAN-code; c. vermogen: MW; d. ramping rate: % per minuut. 
Bijlage 9 bij artikel 10.36. eerste lid, onder c: specificaties biedingen balanceringscapaciteit apRR 
51. Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aFRR aanbieden met een contract voor de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één dag. 
62. Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aFRR aanbieden met een contract voor: a. opregelen; b. afregelen? 
73. Contracten balanceringscapaciteit voor regelvermogen aFRR specificeren een plicht voor de BSP om elke onbalansverrekeningsperiode voor de duur van het contract dagelijks energiebiedingen balan- ceringsenergie in te dienen voor een met de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet overeengekomen vermogen. 
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(01-02-2019] besluit ACM/UIT/502B76 
(10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
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4 De BSP moet in de bieding balanceringcapaciteit aFRR uitdrukking geven aan ten minste de volgen- 
a. prijs V9n de bieding; €/MW per ggr; b. locatie; EAN-code; c. vermogen: MW: d. duur tussen einde deactivatie en volgende activatie: default 0; e. of het volume wel of niet verdeelbaar is. met een minimum granulariteit van 5 tot 18 december 2021 en van 1 MW in de periode ingaande 18 december 2021 

c: specificaties reservevermogen 
i voor balancefing balanceringsenergie te leveren binnen een onbalansvefrekeningsperiode. Er wordt geen vermogens- profiei verlangd van de BSP. 2.—Een bieding balancefwgsenergie reservevefmogen moet ten minste voldoen aan de volgende 

ëh—voorbereidingsperiode: één onbalansverrekeningspenode, &—rwnimumhoeveeiheid: 1 MW. 
—rmfHfnumduur varvde leveringsperiode: één onbalansverrekeningspenode; 

—wijze van activering: manueel, conform programma geleverd; 
b-,—leveringsperiode: één c 

^—De BSP moet i 

b.—de verdeelbaarheid: ja/nee; 

4—De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
Bijlage 10 bij artikel 10.36, eerste lid, onder cd: specificaties noodvermogen 
1. Een BSP kan balanceringscapaciteit noodvermogen aanbieden met een contract voor de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één dag. 
2. Contracten balanceringscapaciteit noodvermogen specificeren een plicht voor de BSP om balance- ringsenergie gedurende de contractduur beschikbaar te houden voor levering overeenkomstig ten minste de volgende voorwaarden: a. volledige activeringstijd voor opregelen: 15 minuten; b. volledige activeringstijd voor afregelen: 10 minuten; c. minimumhoeveelheid: 20 MW; d. minimumduur van de leveringsperiode: drie maal 5 minuten; e. maximumduur van de leveringsperiode: twaalf maal 5 minuten; f. de geldigheidsduur: gelijk aan de contractduur; g. wijze van activering: manueel, direct telefonisch geactiveerd of elektronisch berichtenverkeer en manuele deactivering of elektronisch berichtenverkeer. 
3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de onder 2, onderdeel c, genoemde minimumhoeveelheid naar beneden aanpassen 
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan minder vermogen afroepen dan gespecifi- ceerd in het contract voor balanceringscapaciteit. 
5. Het contract kan een minimumduur tussen het einde van de deactiveringsperiode en de volgende activering bepalen. 
Bijlage 13 bij artikel 10.36, vierde lid: inkoopprocedure balanceringscapaciteit 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet richt een online platform in ten behoeve van het contracteren van balanceringscapaciteit regelvermogen voor het aFRP en balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gebruikt het in het eerste lid bedoelde plat- form 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 desbetref- fende BSP mee via het in het eerste lid bedoelde platform en desgewenst door middel van een e- mail met gunningsbrief. 
6. Indien gewenst 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. Indien 
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noch de in dit lid bedoelde implementatie noch de in het derde lid bedoelde webportal beschikbaar is, kan de BSP zijn bieding door middel van een door de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet verstrekt biedformulier in Excel-format bij de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet indienen tot uiterlijk het tijdstip genoemd in het zevende lid, onderdeel d, subonderdeel 2°. Het biedformulier wordt op aanvraag van de BSP, specifiek voor de betreffende FRR-veiling, verstrekt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Aanvraag kan geschieden per e-mail of telefoon. 
7. Per FRR-veiling worden bij publicatie en, in geval van mutatie van de status onverwijld, minimaal de volgende gegevens beschikbaar gesteld: a. de veilingdatum; b. de veiling ID, zijnde een uniek identificatienummer voor de veiling; c. het contracttype, zijnde dag of anders; d. de gate-tijden: 1”. open: vanaf dit moment kunnen BSP's biedingen indienen; 2°. sluiten, te weten 09:00 uur: tot dit moment kunnen BSP's biedingen indienen; S'*, kennisgeving, te weten Q94S-09:10 uur: het voorgenomen moment waarop BSP's geïnfor- meerd worden over de voorlopige resultaten; 4°. publiceren, te weten 4&QQ-09:30 uur het voorgenomen moment waarop de gunning onher- roepelijk wordt; e. de toe te kennen hoeveelheid FRR opregelen / afregelen, zijnde de totaal te contracteren hoe- veelheid 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 zijn vastgesteld; 3°. gate open: de tender is open voor ontvangst van biedingen; 4°. gate gesloten: de tender is gesloten, de resultaten worden berekend; 5°. geannuleerd: de veiling is geannuleerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet; 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 deelne- mers; 8°. onder review: er is een mogelijke onvolkomenheid ontdekt die wordt onderzocht; definitieve resultaten kunnen nog niet worden meegedeeld; g. de contractperiode; h. de toegestane producten in de veiling; i. de leveringsperiode, zijnde het tijdvenster binnen de contractperiode waarin de gevraagde capa- citeit gecontracteerd zal worden; j. de beperkingen in het te contracteren vermogen per aanbieder (in MW): 1°. 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 bedoeld in onderdeel e toe te kennen, worden aanbiedingen onder dit minimum niet meegewogen in de gunningsbeslissing; 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 e toe te kennen, worden aanbiedingen boven dit maximum niet mee- gewogen in de gunningsbeslissing; k. het te gunnen vermogen per product (in MW), zijnde de minimale hoeveelheid van het betref- fende product dat gegund dient te worden. 
8. Biedingen voor balancerinoscapaciteit ziin geldig tot 1 uur na het tijdstip genoemd in het zevende lid, onderdeel d, subonderdeel 4°. 
9. Indien BSP’s niet uiterliik op de tilden genoemd in het zevende lid, onderdeel d, subonderdelen 3° en 4° kunnen worden geïnformeerd over respectievelijk de voorlopige en de onherroepelijke resultaten, geldt de volgende uitzondering: a indien de vertraging korter is dan 1 uur, worden de tijden genoemd in het zevende lid, onderdeel d. subonderdelen 3° of 4° met maximaal 1 uur opgeschort; h. indien de vertraging langer is dan 1 uur, organiseert de netbeheerder van het landelijk hoog- spanningsnet later op de dag een nieuwe veiling. 
IfLIndien de veiling volgens de tijden, genoemd in het zevende lid, onderdeel d, of het negende lid. onvoldoende resultaat heeft, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet later op de dag een tweeée-volgende veiling organiseren. In dat geval worden de BSP’s daarvan tijdig op de hoogte gesteld. 
11. Indien een volgende veiling, als bedoeld in het tiende lid, eveneens niet tot voldoende resultaat leidt, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bilateraal afspraken maken met BSP's over de beschikbaar te stellen balanceringscapaciteit. 
12. Indien de omstandigheden daar, naar oordeel van de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet. aanleiding toe geven kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet besluiten om incidenteel af te wijken van de inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit in de leden 1 tot en 

met 12. 
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Voorzitter Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: VEMW: E-NL: , Energie Samen: VMNED: 

Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezig- houdt met leveren, transporteren en meten van energie: ENECO: NEDU: Enexis 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: NBNL: GTS: , ,  (t/m agendapunt 3) TenneT: , ,  en 
Verslag: (Notuleerservice Nederland) 

( ) 
5. Codewijzigingsvoorstel aFFR en FAT en reservevermogen 
Voor de bespreking van dit agendapunt sluiten   en  bij de vergadering aan. Het voorstel wordt vervolgens door TenneT toe- gelicht Het betreft drie onderwerpen die allemaal te maken hebben met regel- en reservevermogen en met de desbetreffende bijlages bij de Netcode elektriciteit, van- daar dat ze gecombineerd zijn. De inhoudelijke toelichting staat in het voorstel. 
Het voorstel is uitgezet in de achterban van Energie Samen, Holland Solar en NWEA. Alleen Energie Samen heeft gereageerd met een steunbetuiging en complimenten. 
VEMW heeft een paar opmerkingen. De eerste vraag is waarom er is gekozen voor het gebruik van de Nederlandse term 'primair reservevermogen’ in plaats van Euro- pese term ‘FCR’. TenneT geeft aan dat het zeker de bedoeling is om over te gaan tot een integraal gebruik van de Europese termen, maar daarvoor leek dit niet het goede moment. Er is voor nu voor Nederlandse begrippen gekozen omdat het gebruik van Europese termen suggereert dat volledig volgens de Europese verordeningen ge- werkt wordt. 
In aanvulling hierop merkt VEMW op dat een verduidelijking van het begrip ‘primair reservevermogen’ in de bijlage lijkt te ontbreken. TenneT antwoordt dat de specifica- ties zijn opgenomen in de Netcode elektriciteit, uit het hoofd gezegd in hoofdstuk 9 (voor de huidige situatie) en hoofdstuk 14 (voor pre NC RfG eenheden). 
VEMW wijst op bijlage 8 waar staat dat de ramping rate wordt verhoogd van 7% naar 20% per minuut. VEMW vraagt of er ruimte is om in te grijpen wanneer de strengere productspecificaties leiden tot significant hogere balanceringskosten. TenneT geeft aan dat hier geen speelruimte in zit. De vijf minuten zijn Europees voorgeschreven. 
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Wel probeert TenneT de mogelijkheid om te kunnen deelnemen te vergroten zodat ook kleine partijen deel kunnen nemen. Voorts ziet TenneT dit deels als een transi- tieperiode. Als de prijzen gaan stijgen, zullen er voor partijen meer mogelijkheden ontstaan om een business case rond te krijgen. 
Het laatste punt van VEMW betreft pagina 12 waar staat: ‘indien de omstandigheden daar, naar oordeel van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, aanlei- ding toe geven kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet besluiten om incidenteel af te wijken van de inkoopprocedure voor balanceringscapaciteit in de leden 1 tot en met 12’ VEMW vindt de omschrijving ‘naar het oordeel van de netbe- heerder’ vrij ruim en vraagt of de netbeheerders dit kunnen toelichten. TenneT zet uiteen dat dit artikel is opgenomen n.a.v. een recente zonsverduistering, maar wat generieker is geformuleerd om te voorkomen dat de netbeheerders bij iedere uitzon- dering terug moeten naar ACM. 
E-NL onderschrijft de opmerking van VEMW dat stengere eisen kunnen leiden tot een kostenstijging. Hij vraagt of de netbeheerders dit nog nader kunnen toelichten. TenneT licht toe op basis van welke overwegingen hiervoor is gekozen. E-NL begrijpt dat het voorstel betekenis heeft voor de systeemkwaliteit en leveringszekerheid en stelt voor dit in het definitieve codewijzigingsvoorstel in de onderbouwing te benoe- men of zelfs te kwantificeren. 
Tweede vraag van E-NL is of het mogelijk is om verschillende assets te aggregeren. TenneT antwoordt bevestigend, dit is toegestaan. 
De laatste vraag van E-NL betreft de zonsverduistering. Een eclips is wat de spreker betreft een voorspelbaar event waar de BRP's zich op hadden kunnen voorbereiden TenneT antwoordt dat de aanleiding voor het verzoek om een uitgezonderde inkoop- procedure in dit geval specifiek lag in de eclips waarbij het vooral een probleem was dat de additionele capaciteit veel korter nodig was dan de overige capaciteit voor die dag. In de toekomst kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor er additionele capaciteit nodig is, vandaar dat het tekstvoorstel wat generieker geformu- leerd is. E-NL geeft tot slot mee het jammer te vinden dat in de communicatie vanuit TenneT over de eclips de rol van de BRP’s niet is genoemd TenneT neemt dit als aandachtspunt mee. 
De voorzitter concludeert dat het GEN met inachtneming van de besproken wijzigin- gen instemt met doorzending van het codewijzigingsvoorstel ‘aFFR en FAT en reser- vevermogen (D-2021-11327)’ aan de ACM. 
( ) 




