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Doelen: transportzekerheid en balanshandhaving 

Ondersteunende diensten van groot belang voor het beheer van het net: 

• Transportzekerheid / Security of Supply 

• Balanshandhaving 

 

  

 

 

 

Vertrekpunten 

• TenneT zal de diensten zo effectief mogelijk in te zetten tegen de laagst mogelijke 

kosten 

• TenneT zal inzet en kosten zo transparant mogelijk te maken 

• Indien TenneT energie en vermogen inkoopt ter uitvoering van zijn wettelijke taken, 

doet hij dit op basis van een objectieve, transparante, niet-discriminatoire en 

marktconforme procedure 
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E-wet: 
TenneT heeft als Transporttaak: ‘de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van 

elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen’ 

 

TenneT heeft als Systeemtaak: ‘technische voorzieningen te treffen en systeemdiensten uit te voeren, 

waaronder het aanhouden van voldoende productiereservecapaciteit, die nodig zijn om het transport van 

elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen’ 
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Producten Energie &Vermogen (E&V) 

Transporttaak 

• Netverliezen 

• Blindvermogen 

• Oplossen van transportbeperkingen, waaronder congestiemanagement 

 

Systeemtaak 

• Regel- en reservevermogen (secundair) 

• Noodvermogen (tertiair) 

• Herstelvoorzieningen 

• (Primaire reserve) 
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Marktontwikkelingen (1) 

Trendbreuk in de elektriciteitsopwekking 

• Verschuiving in de opwekking: Energiewende, meer inzet renewables en 

veranderende inzet conventionele opwekking 

• Toename in cross border flows (met name vanuit Duitsland) 

 

Grote gevolgen voor de stabiliteit van het net en de complexiteit van 

balanshandhaving en daarmee ook voor de benodigde inzet en beschikbaarheid van 

E&V producten 
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 De trendbreuk betekent dat extrapolatie van het verleden niet langer valide is 

Inzet en gebruik van de in te kopen E&V-producten is meer onvoorspelbaar 

Prijsvorming: minder gebaseerd op marginale kosten van productie, meer op 

integrale kosten 

We verwachten dat deze marktontwikkelingen in de toekomst doorzetten 
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Marktontwikkelingen (2) 
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 Snelle ontwikkeling renewables in Duitsland geeft loopflows vanuit Duitsland 

Minimum Load ca. 35.000 MW 

Maximum load (2009-12-02, 18:00hrs): 

73.000 MW 
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Marktontwikkelingen (3) 
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 Grote afwijking tussen gepland en gerealiseerde invoeding van PV bij mist leidt tot 

extra inzet van diensten bij balanshandhaving 
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Deviations up to  

2,2 GW 

Despite a continuous improvement of our forecasts the system balance is endangered 
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Regulering E&V: huidige methode (1) 

Algemeen: 

Uitgangspunt is dat historische kosten maatgevend zijn voor de toekomst 

• TO: budget gebaseerd op t-2 systematiek: budget 2013 gebaseerd op gemiddelde 

kosten 2007, 2008 en 2009.  

• SO: budget gebaseerd op t-2 rolling-forward: budget 2013 gebaseerd op gemiddelde 

kosten van 2009, 2010 en 2011. 

  

Gedeeltelijke nacalculatie over alle producten per taak (transport / systeem) 

• risicoverdeling TenneT en afnemers (25-75%) 

• gemaximeerd risico 5% per taak 

• noodvermogen wordt volledig nagecalculeerd 
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 Totaalresultaat op transport- en systeemtaak is afhankelijk van individueel 

resultaat op product (vb. netverliezen vs. congestiemanagement) 
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Regulering E&V: huidige methode (2) 

Problematiek 

• Accurate schatting van het budget van de verschillende producten is moeilijk 

• Historische kosten geen goede maatstaf voor toekomstige kosten 

• Risico deels bij TenneT zonder dat kosten beïnvloedbaar zijn  

• Afnemer betaald voor bonussen 

• Financiële prikkels leiden tot korte termijn focus op kostenreductie ten koste van het 

innovatief en creatief anticiperen en voorbereiden van SO taken op toekomstige 

marktontwikkelingen (referentie naar UK/Ofgem) 
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 Huidige methode is onvoldoende robuust voor faciliteren van de 

veranderingen in de markt 
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Transporttaak: netverliezen (1) 

  

Huidige methode  

 

•  Budget 2013 gebaseerd op 

gemiddelde van 2007, 2008 en 2009 

 

•  Historie is bepalend voor budget 

voor toekomstige commodity 

inkopen 

 

•  Beïnvloedbaarheid en 

voorspelbaarheid zijn minimaal 

 

•  De marktprijzen voor de 2007, 2008 

en 2009 lagen relatief hoog 

 

•  TenneT heeft in beide periodes 

marktconform ingekocht 

 

• Resultaat: onderschrijding van 

budget  
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Transporttaak: netverliezen (2) 

 

Voordelen 

• Budget weerspiegelt naar verwachting toekomstige inkoopkosten beter 

• Minimaliseert het inkooprisico voor TenneT  

• Beperkt de nacalculatie (verschil realisatie en budget) in toekomstige tarieven waardoor 

tarieffluctuaties worden gedempt 

 

Resterende onzekerheden:  

• APX-prijs niet bekend op moment van vaststelling van de tarieven, dus (enige) nacalculatie 

achteraf noodzakelijk 

• Endex: prijsrisico en transactiekosten blijven door volumeafwijking en shaping 
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Voorstel: budget baseren op het gerealiseerde volume en op toekomstige 

prijzen (bijv. APX of Endex) en een lumpsum voor onbalans-, financierings- en 

transactiekosten (en eventueel shaping)  

Primair: volledige nacalculatie van gerealiseerde kosten 

Secundair: bonus malus per product met gemaximeerd risico  
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Transporttaak: blindvermogen 

Huidige methode: 

Budget gebaseerd op t-2 systematiek: budget voor 2013 gebaseerd op de 

gemiddelde kosten 2007, 2008 en 2009 

 

 

 

 

 

 

Voordelen: 

Rolling-forward geeft meest actuele maatstaf waardoor meest actueel budget 

Minimaliseert nacalculatie en daarmee tarieffluctuaties 
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Voorstel: rolling-forward budget voor blindvermogen cf. de systematiek van 

systeemtaken 

Door het ontbreken van een future notering voor blindvermogen zijn 

historische kosten als referentie een werkbaar alternatief 

Primair: volledige nacalculatie van gerealiseerde kosten 

Secundair: bonus malus per product met gemaximeerd risico  
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Transporttaak: congestiemanagement (1) 

Huidige methode: 

Maatstaf is gebaseerd op historische kosten  

Kosten worden aangemerkt als beïnvloedbare kosten 

Budget voor congestiemanagement maakt deel uit van het totaalbudget voor E&V voor de 

transporttaak, waardoor behaalde efficiency op de andere producten wordt weggespoeld door de 

onzekere kosten van congestiemanagement 

 

  

 

Overwegingen: 

TenneT heeft aansluit- en transportplicht 

Verbod voor de netbeheerder op beïnvloeding inzet productie en belasting (bijvoorbeeld failliet 

gaan grote industriële afnemer) >> volume afhankelijk van de markt 

Kosten worden bepaald door het saldo tussen opbrengsten voor afregelen en kosten voor 

opregelen 
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Voorstel: kosten voor congestiemanagement behandelen als niet-

beinvloedbaar 

Volledige nacalculatie van gerealiseerde kosten 
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Transporttaak: congestiemanagement (2) 

Kosten lastig in te schatten, veel afhankelijkheden (volume en prijs niet te beïnvloeden) 

Maasvlakte kosten over de periode 2011 – 2012: EUR 20 miljoen (op dit moment) 

 

Inschatting versus kosten 2008 – 2020: 
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Systeemtaak (1) 

Regel- en reservevermogen, noodvermogen en herstelvoorzieningen 

  

Huidige methode 

Budget gebaseerd op t-2 rolling-forward: budget 2013 gebaseerd op gemiddelde 

kosten van 2009, 2010 en 2011 

 

Marktsituatie 

Afname van de beschikbaarheid en bedrijfstijd van gasgestookte centrales leidt tot 

hogere prijzen 
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Voorstel volledige nacalculatie op de drie producten E&V voor de 

Systeemtaak  
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Systeemtaak (2) 

Primaire reserve  

Introductie contracteren primaire reserve levert een nieuwe inkoopkostenpost voor de 

systeemtaak 

Grondslag: inkoop op markt conforme, objectieve en niet discriminerende en 

transparante wijze 

Contracteren is economisch meest voordelig (zie Consentec rapport) en draagt bij 

aan het creëren van een ‘level playing field’ 

 

 

Kosten van contracteren van primaire reserve nacalculeren omdat: 

• historische kosten ontbreken 

• geen NL marktprijs beschikbaar 

• alleen schatting mogelijk op basis van onstabiele Duitse prijzen  

• inschatting startbudget van EUR 18 miljoen per jaar (+/-30%) 
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Voorstel: schatting van startbudget en volledige nacalculatie gerealiseerde 

kosten 



Reguleringskader Energie & Vermogen 14 november 2012 

Samenvatting verbetervoorstellen (1) 

Transporttaak 

 Primair: volledige nacalculatie van gerealiseerde kosten 

• Kosten zijn niet-beïnvloedbaar 

 

 Secundair: bonus malus per product met gemaximeerd risico  

• geen wederzijdse beïnvloeding van het ene product en het andere product binnen 

een totaalbudget  

• resultaat op kleinere posten niet relevant voor het totale resultaat als grote posten 

bekend zijn 

 

 Verbetering representativiteit van kosten 

• Budget netverliezen op basis van toekomstige prijzen 

• Budget blindvermogen: rolling-forward systematiek van systeemtaken overnemen 
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Samenvatting verbetervoorstellen (2) 

Systeemtaak 

 Volledige nacalculatie van gerealiseerde kosten 

• Kosten van alle producten niet-beïnvloedbaar 

• Primaire reserve: geen historie 
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TenneT is de eerste grensoverschrijdende 

elektriciteitstransporteur van Europa. 

Met 20.000 kilometer aan hoogspannings- 

verbindingen en 36 miljoen eindgebruikers 

in Nederland en Duitsland behoren we tot 

de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. 

Onze focus is gericht op de ontwikkeling 

van een Noordwest-Europese energiemarkt 

en op de integratie van duurzame energie. 

www.tennet.eu 

Taking power further 


