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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel ter verbetering transparantie dubbele prijssteling onbalansverrekening 

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 
artikel 10.1, artikel 10.29 en artikel 10.41 van de Netcode elektriciteit en heeft als doel het verbeteren 
van de transparantie over het toepassen van dubbele prijsstelling in de onbalansprijsbepaling. 
Aanleiding tot het voorstel 
In het kader van enerzijds afspraken die enkele jaren terug met de markt zijn gemaakt en anderzijds 
de implementatie van ACER besluit 18/2020 van 15 juli 2020 (“ISHP besluit”), heeft TenneT het voort- 
zetten van het toepassen van dubbele prijsstelling voor de onbalansprijs onderzocht. Hierover heeft 
TenneT begin 2021 een marktconsultatie gehouden en momenteel loopt een officieel verzoek van 
TenneT aan ACM om dubbele prijsstelling te blijven toepassen (zaaknummer ACM/21/052864). Daar- 
in zijn ook de resultaten van de marktconsultatie meegenomen. 
Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat partijen behoefte hebben aan een verbeterde 
transparantie over van de toepassing van dubbele prijsstelling. Ook was er aandacht voor het mogelijk 
toepassen van bepaalde drempelwaarden voor het wel of niet toepassen van dubbele prijsstelling. 
TenneT heeft in de respons richting de marktpartijen aangegeven in de aanloop naar de introductie 
van de MARI- en PICASSO-platforms de mogelijke verbeteringen nader te bekijken. In dit codewijzi- 
gingsvoorstel hebben de gezamenlijke netbeheerders twee concrete verbeteringen opgenomen. 
Dit voorstel kan niet los gezien worden van de lopende aanvraag van TenneT aan ACM om dubbele 
prijsstelling te blijven toepassen, omdat dit voorstel een aanpassing van de bepaling van de regeltoe- 
stand bevat en de wijze van de bepaling van de regeltoestand onderdeel is van de lopende aanvraag. 
Als ACM die nog lopende aanvraag afwijst, trekken de gezamenlijke netbeheerders onderhavig voor- 
stel weer in, omdat het dan geen doel meer heeft. 
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Hoofdlijn van het voorstel 
Het codewijzigingsvoorstel bestaat uit aanpassingen in artikel 10.1, 10.29 en 10.41 van de Netcode 
elektriciteit. Hierin worden twee zaken aangepast: 

1. In artikel 10.29 hebben we een artikellid toegevoegd dat het gebruik van dezelfde dataset 
voor de balansdeltapublicatie en de bepaling van de regeltoestand vastlegt. Tevens hebben 
we in artikel 10.1 de definities van balansdelta en regeltoestand aangepast om het onder- 
scheid tussen balansdelta en balansdeltapublicatie te verduidelijken en duidelijker aan te ge- 
ven dat ook inzet van noodvermogen effect heeft op de regeltoestand. 

2. De Netcode elektriciteit bevat minimumvereisten voor het publiceren van de biedladder. Mo- 
menteel publiceren we de prijzen bij 0 MW, 300 MW, en 600 MW. We wijzigen dit naar het 
publiceren van de biedladder in stappen van 10 MW tot het eind van de ladder. Dit is aange- 
past in artikel 10.41. 

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 codewijzigingsvoorstel BR-2021-1832 d d. 3 augus- 

tus 2021 m.b.t. regel-en reservevermogen (zaaknummer ACM/21/053502), 
blauw weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
Toelichting op het voorstel 
Begin 2021 heeft TenneT een consultatie gehouden met betrekking tot het blijven toepassen van 
dubbele prijsstelling. In de reacties op die consultatie is een aantal verzoeken tot verbetering van de 
toepassing van en transparantie over dubbele prijsstelling op tafel gekomen. 
TenneT is concreet met de verbetervoorstellen aan de slag gegaan. Van een aantal ideeën heeft 
TenneT moeten constateren dat ze niet tot verbeteringen zullen leiden. Dat betreft specifiek: 

het verzoek tot real-time publicatie van de ACE, omdat een dergelijke publicatie risico’s met 
betrekking tot systeemstabiliteit met zich mee brengt, 
het idee een grenswaarde in MW in te voeren, omdat een dergelijke grenswaarde impliciet al 
geïmplementeerd is in de werking van de frequentievermogensregeling. 

Uiteindelijk zijn de volgende concrete verbeteringen overgebleven die TenneT wil gaan doorvoeren: 
1. Verbeteringen op het gebied van transparantie: 

a. Publiceren van noodvermogen volumes, 
b. Verkleinen vertraging in balansdeltapublicatie, 
c. Biedprijsinformatie met een hogere granulariteit publiceren. 

2. Bepaling regeltoestand: 
a. Dubbele prijsstelling alleen toepassen wanneer regeltoestand 2 af te leiden is uit de 

balansdeltapublicatie. 
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De eerste twee verbeteringen op het gebied van transparantie (la en 1b) staan los van de bepalingen 
in de Netcode elektriciteit en kunnen zonder codewijziging worden doorgevoerd. Deze verbeteringen 
zal TenneT in 2022, na de implementatie van de transparantie rondom congestiemanagement, live 
gaan brengen. 
Voor de andere verbeteringen zijn aanpassingen in de Netcode elektriciteit benodigd. De gezamenlij- 
ke netbeheerders hebben daartoe onderhavig codewijzigingsvoorstel opgesteld. Deze verbeteringen 
staan hieronder toegelicht. 
Afleidbaarheid regeltoestand op basis van gepubliceerde data 
De bepaling van de regeltoestand kan momenteel niet altijd worden afgeleid vanuit de balansdelta- 
publicatie. De per minuut gepubliceerde data bevat geen maxima, minima of gemiddelden per minuut 
maar een momentopname of snapshot die halverwege elke minuut genomen wordt Momenteel wordt 
de regeltoestand echter bepaald op basis van data op controle cyclus basis (4-seconden data). Dat wil 
zeggen dat van de gehele dataset met 225 punten in de tijd slechts een subset gebruikt wordt voor de 
publicatie, maar dat alle punten gebruikt worden bij de bepaling van de regeltoestand. Hierdoor kun- 
nen afwijkingen ontstaan wanneer de activatie van balanceringsenergie beperkt is tot een periode van 
minder dan één minuut en tussen twee momentopnames of snapshots valt. 
Een consequentie hiervan is dat momenteel in ongeveer 5% van de situaties waarin regeltoestand 2 
optreedt dit niet eenvoudig af te leiden is uit de balansdelta van het lopende kwartier, met name wan- 
neer activatie in de tweede richting pas in de laatste halve minuut plaatsvindt, na de laatste moment- 
opname of snapshot. We stellen voor de bepaling van de regeltoestand zodanig te wijzigen dat er 
geen verschillen meer optreden tussen wat vanuit de gepubliceerde data valt af te leiden en de ex- 
post bepaalde regeltoestand. Dat kan gerealiseerd worden door in de bepaling van de regeltoestand 
gebruik te maken van dezelfde verkleinde dataset die voor publicatie gebruikt wordt, op basis van de 
momentopname of snapshots van de minuutdata. 
Een effect van deze wijziging, naast verbeterde transparantie, is dat regeltoestand 2 minder vaak op 
zal treden en het saldo onbalans zal afnemen. Naar verwachting zullen ongewenste effecten op de 
prikkels richting BRP's van deze wijziging zeer beperkt blijven, met name doordat momenteel het 
inzicht in deze situatie al beperkt is en regeltoestand 2 niet voorzien is in het real-time handelen van 
de BRP. 
Publicatie biedprijsinformatie 
Momenteel wordt biedphjsinformatie via de biedprijsladder gepubliceerd op basis van informatie over 
biedprijzen op 0 MW, 100 MW, 300 MW, 600 MW en de gehele ladder. De prijzen op de biedprijslad- 
der zijn in de afgelopen jaren echter volatieler geworden, waardoor het moeilijker is voor partijen om 
inschattingen te maken over wat een grotere of tegengestelde activatie met de onbalansprijs zal doen. 
Dat heeft invloed op de mogelijkheid voor BRP’s om een goede risicoafweging van systeemonder- 
steuning in de onbalansmarkt te maken. 
Om de publicatie van de biedprijsladder meer in lijn te brengen met de behoeften in de markt is een 
granulariteit van 10 MW wenselijk. Dit lijkt een goed compromis tussen het benodigde detailniveau 
enerzijds en het afschermen van marktgevoelige informatie met betrekking tot individuele biedingen 
anderzijds. 
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Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
In artikel 10.1 is sprake van samenloop met codewijzigingsdossier ACM/21/053502 m.b.t. regel-en 
reservevermogen. Deze samenloop betreft het vervallen van het begrip ‘reservevermogen' in artikel 
10.1 en op andere plaatsen in de codes. Er is geen inhoudelijke afhankelijkheid tussen beide voorstel- 
len. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Dit voorstel draagt bij aan de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt (onderdeel 
c) omdat BRP’s een beter inzicht krijgen in de mogelijkheden en risico’s van het leveren van een pas- 
sieve bijdrage. Daarnaast draagt het bij aan goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders 
(onderdeel d) en aan een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energie- 
balans op een wijze die de kosten weerspiegelt. Ten slotte helpt het voorstel de prikkels richting 
BRP’s om het systeem te ondersteunen of hun eigen portfolio balans te behouden te verbeteren, 
waaraan als doel wordt gerefereerd in Verordening (EU) 2019/943 en wat vereist wordt in Verordening 
(EU) 2017/2195 (onderdeel 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 25 november 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 16 december 2021. Het op dit voorstel betrekking 
hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd De overleg heeft niet 
geleid tot aanpassingen in het voorstel. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Gelet op de samenhang met de aanvraag van TenneT voor het continueren van de toepassing van 
dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening (brief REG-N 21-044 d.d. 15 juli 2021), verzoeken wij u 
het besluit over het onderhavige voorstel tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na het besluit over 
bedoelde aanvraag te nemen. 
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, 
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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 hoogspanningsnet uit het door die netbeheerder ten be- 
hoeve van de systeembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen 
en noodvermogen; 

b. afregelen: het leveren van elektrische energie door de netbeheerder van 
het landelijke hoogspanningsnet aan de beheerders van het door die 
netbeheerder ten behoeve van de systeembalans ingezette regelver- 
mogen, reservevermogen en noodvermogen; 

c. prijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverreke- 
ningsperiode, overeenkomend met de hoogste biedprijs als bedoeld in 
artikel 10.38 van het ingezette regel-en reservevermogen voor oprege- 
len of, indien deze hoger is, de prijs voor ingezet noodvermogen voor 
opregelen tijdens een toestand van inzet noodvermogen opregelen; 

d. prijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverreke- 
ningsperiode, overeenkomend met de laagste biedprijs als bedoeld in ar- 
tikel 10.38, van het ingezette regel en reservevermogen voor afregelen 
of, indien deze lager is, de prijs voor ingezet noodvermogen voor afrege- 
len tijdens een toestand van inzet noodvermogen afregelen. Deze prijs 
kan negatief zijn; 

e. [vervallen] 
f. regeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan le- 

veranciers van regelvermogen en noodvermogen en het verloop daarvan 
gedurende een onbalansverrekeningsperiode wordt geïdentificeerd. Deze 
parameter wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspan- 
ningsnet vastgesteld volgens artikel 10.29; 

g. balans-delta: de door de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- 
net te poblkereo som van de door de frequentieregeling gevraagde re- 
actie aan leveraoders van regelvermogen: 
baians-delta; de som van de dQ.Qr.dg frequentieregelinfl flevraagde reac- 
tie aan leveranciers van regelvermogen. Momentopnames hiervan wor- 
den gepubliceerd in de balans-delta publicatie op de website van de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; 

h. middenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per onba- 
lansverrekeningsperiode, 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 
afregelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

i. prijs voor ingezet noodvermogen: de prijs die tot stand komt door mid- 
del van twee berekeningsmethodes, één voor opregelen en één voor af- 
regelen. Deze prijs wordt door de netbeheerder van het landelijk hoog- 
spanningsnet bepaald volgens artikel 10.39 achtste en negende lid. 

(....) 
Artikel 10.29 
1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de regeltoe- 

stand met gebruik van de momentopname-dataset die ook gebruikt wordt voor de balans-deitapublicalig 
Z. De regeltoestand gedurende een oobalansverrekeningspefiode wordt door 

de netbeheerder vao het landelijk hoogspannmgsnet als volgt vastgesteld: 
Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende een 
onbalansverrekeningsperiode 
a. opregelt noch afregelt bedraagt de regeltoestand 0; 
b. uitsluitend heeft opgeregeld bedraagt de regeltoestand +1; 
c. uitsluitend heeft afgeregeld bedraagt de regeltoestand -1; 
d. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitslui- 

tend een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand +1; 
e. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitslui- 

tend een continue niet stijgende reeks bedraagt de regeltoestand -1, 
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f. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt noch 
een continue niet stijgende reeks noch een continue niet dalende reeks 
bedraagt de rege(toestand 2; 

g. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt zowel 
een continue niet stijgende reeks als een continue niet dalende reeks be- 
draagt de regeltoestand 2. 

(....) 
Artikel 10.41 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt per onbalansverre- 

keningsperiode een lijst op met biedingen balanceringsenergie, gerangschikt 
in volgorde van hun biedprijzen en publiceert, vanaf het moment dat hij zijn 
goedkeuring heeft verleend aan alle energieprogramma's voor de volgende 
dag, op deze basis, voor elke onbalansverrekeningsperiode van de volgende 
dag, de verwachte prijs voor opregelen en de verwachte prijs voor afregelen 
in elk van de volgende-sttuat+es-: voo_r_een totaal geactiveerd vermogen tussen 
de 0 MW en activatie van aüebiedingen.in stappen van IQ MW, 
a-.—een totaal geactiveerd vermogen van 0 MW; 

i totaal geactiveerd vermogen voor opregeleo van 100 MW 
i totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 300 MW 
i totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 600 MW 

v 100 MW-; e-.—een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen 
f: een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen >300 MW 
§h- 
b- > totaal geactiveerd vermogen ■» opregelen bij activatie ^ ieUe 

biedingen; 
f een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen bij activatie van alle bie- 
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet herziet de in het eerste 
lid genoemde lijst iedere onbalansverrekeningsperiode, en past de in e on- 
derdelen a tot on met i het eerste lid genoemde verwachte prijzen voor opre- 
gelen en afregelen op deze basis aan. 
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Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

Datum 16-12-2021 
Plaats NBNL, Den Haag // online 

Voorzitter Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: VEMW: E-NL: 

Energie Samen: Holland Solar: NWEA: VLNG: TenneT: NOGEPA: EFET: VGN: 

, , , 

 (t/m agendapunt 4)  

Namens een representatief deel van de partijen dat zich be- zighoudt met leveren, transporteren en meten van energie: Geen aanwezigen 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: NBNL:  TenneT:  (t/m agendapunt 4), 
GTS  , , Verslag: (Notuleerservice) 

[ ] 
4. BR-2021-1847 Codewijzigingsvoorstel verbetering transparantie dubbe- le prijsstelling onbalansverrekening 
TenneT licht dit agendapunt toe. Het betreft een voorstel van de gezamenlijke netbe- heerders tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft aanpassingen in artikel 10.1, artikel 10.29 en artikel 10.41 van de Netcode elektriciteit en heeft als doel het verbeteren 
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van de transparantie over het toepassen van dubbele prijsstelling in de onbalans- prijsbepaling. 
E-NL denkt dat goed is dat de transparantie met dit voorstel nog verder verhoogd wordt. Verder is E-NL benieuwd of er nog andere wijzigingen verwacht worden. Ten- neT vertelt dat er op 11 januari een workshop wordt georganiseerd om te praten over de ontwikkeling van de onbalansprijs de komende jaren. Ten aanzien van de dubbele prijsstelling voorziet TenneT geen fundamentele ontwikkelingen, TenneT wacht de besluitvorming van ACM in januari 2022 af. 
VEMW is het eens met codewijzigingsvoorstel en heeft geen inhoudelijke opmerkin- gen. 
De voorzitter stelt vast dat het GEN instemt met doorzending van het codewijzi- gingsvoorstel ‘BR-2021-1847 Codewijzigingsvoorstel verbetering transparantie dub- bele prijsstelling onbalansverrekening’ aan ACM. 
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