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1 Inleiding 
 

In 2009 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) in het document “De 

Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld – knelpunten – maatregelen” haar visie verwoord 

op de werking van de consumentenmarkten en de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas. In 

dit document zijn aan de hand van een probleemanalyse maatregelen geformuleerd ter verbetering 

van de marktwerking. Inmiddels is een deel van de destijds geïdentificeerde knelpunten aangepakt 

en acht de NMa het opportuun om te identificeren op welke terreinen (mede in het licht van te 

verwachten relevante ontwikkelingen) behoefte bestaat aan verdere verbetering. Naast de beoogde 

voltooiing van de Europese marktintegratie in 2014 hebben met name ontwikkelingen op het gebied 

van duurzame energie mogelijk belangrijke consequenties voor het werk van de NMa in de 

komende jaren. Het is in dit kader van belang om heldere keuzes te maken. 

 

In dit consultatiedocument formuleert de NMa haar prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor 

elektriciteit en gas voor de komende drie jaar en legt deze voor ter consultatie. Anders dan in het 

document uit 2009 beperkt de NMa zich in het onderhavige document tot de groothandelsmarkten 

voor elektriciteit en gas. Ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van slimme meters voor 

kleinverbruikers vallen dus buiten de reikwijdte van dit document. De activiteiten waarvoor 

tariefregulering geldt – dat wil zeggen distributie en transport van elektriciteit en gas door regionale 

en landelijke netbeheerders – vallen eveneens buiten de afbakening van dit document en zullen dus 

niet als zodanig worden besproken. Waar (wijziging in de) tariefregulering echter kan helpen om 

geïdentificeerde problemen op groothandelsmarkten op te lossen benoemt de NMa dit wel.1  

 

Dit document is mede tot stand gekomen op basis van een groot aantal gesprekken met externe 

stakeholders (hierna ook marktpartijen genoemd).2 Daarbij dient te worden opgemerkt dat 

ontwikkelingen in Europa in belangrijke mate de agenda en prioriteiten van de NMa voor de 

groothandelsmarkten bepalen. Het gaat hierbij ten eerste om de uitvoering van Europese 

regelgeving die ten doel heeft om de integratie van de Europese energiemarkten te voltooien. 

Nederland heeft de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld in het wegnemen van 

handelsbelemmeringen tussen de landen in de regio Noordwest Europa. Daarnaast is met name 

voor de gasmarkt veel geïnvesteerd in verbetering van de marktwerking op nationaal niveau. De 

NMa vindt het van groot belang om de komende jaren de reeds ingezette koers voort te zetten en 

de Europese regelgeving te vertalen in concrete resultaten. Goed werkende groothandelsmarkten, 

waarbij elektriciteit en gas vrijelijk tussen landen kunnen stromen en marktpartijen onderling 

concurreren, zijn van groot belang voor de industriële afnemers en de consument. Een groter aantal 

aanbieders op een geïntegreerde energiemarkt stelt afnemers immers in staat om scherper in te 

                                                           
1 Overigens merkt de NMa op dat tariefregulering en consumentenbescherming aan de orde zijn geweest bij de evaluatie 
van de Elektriciteitswet en de Gaswet. 
2 De NMa heeft gesproken met marktpartijen die actief zijn op het gebied van productie, handel, en/of levering van gas 
en/of elektriciteit; industriële afnemers van elektriciteit en gas; transmissienetbeheerders; aanbieders van diensten voor 
gasopslag respectievelijk LNG-overslag; aanbieders van handelsplatformen; vertegenwoordigende organisaties en 
beleidsmakers. 
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kopen en biedt consumenten meer keuzevrijheid.3 Bovendien leidt marktintegratie tot een 

efficiënter gebruik van zowel de transportinfrastructuur als de productiecapaciteit. Waar 

onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is op grenspunten om aan de marktvraag te kunnen 

voldoen dient te worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Ook hiervoor geldt dat Europese 

afstemming belangrijk is voor een goede kosten-batenanalyse en om duplicatie van investeringen te 

voorkomen. 

 

Een tweede belangrijke Europese ontwikkeling is de implementatie van regelgeving met betrekking 

tot marktintegriteit en transparantie. Afnemers, waaronder uiteindelijk consumenten, kunnen pas 

ten volle de vruchten van een geïntegreerde Europese energiemarkt plukken als marktpartijen 

onderling scherp concurreren om de gunst van hun klanten. Dit houdt onder andere in dat zij zich 

niet schuldig maken aan marktmanipulatie, zoals bijvoorbeeld misbruik van voorwetenschap.  

 

Een derde ontwikkeling die zich met name op Europees niveau voordoet is de sterke toename van 

wind- en zonne-energie en de uitdagingen die de onvoorspelbaarheid, de variabiliteit en de lage 

marginale kosten van deze energiebronnen met zich meebrengen voor het waarborgen van de 

leverings- en voorzieningszekerheid voor zowel industriële afnemers als consumenten. De 

toenemende marktintegratie vereist ook een toenemende mate van Europese afstemming op dit 

vlak. 

 

Kort samengevat geeft de NMa de komende drie jaar prioriteit aan de volgende onderwerpen: 

 

- Voltooiing van de Europese marktintegratie, met name door implementatie van Europese 

regelgeving en waar mogelijk vooruitlopend op de definitieve vaststelling van deze 

regelgeving; 

- Het scheppen van optimale voorwaarden voor efficiënte marktwerking, met name door 

implementatie en handhaving van de Europese regels voor transparantie en 

marktintegriteit; 

- Het waarborgen van leverings- en voorzieningszekerheid in een toekomst met een groter 

aandeel duurzame energie.  

 

In hoofdstuk 2 wordt kort de Europese context geschetst, waarna in hoofdstuk 3 wordt 

geïdentificeerd waar voor Nederland – in het licht van de Europese ontwikkelingen – de 

belangrijkste openstaande kwesties liggen.  

 

                                                           
3 Teneinde inkoopvoordelen door te kunnen geven aan de consument is ook een goed werkende retailmarkt van groot 
belang. Zoals gezegd vallen consumentenmarkten buiten het kader van dit document. 
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2 Europese context 
 

De in het voorgaande hoofdstuk geschetste Europese ontwikkelingen komen grotendeels voort uit 

het sectorale onderzoek dat de Europese Commissie in 2005 en 2006 heeft uitgevoerd. De 

belangrijkste conclusie van de Commissie in het eindverslag van dit onderzoek was dat de 

integratie van de Europese energiemarkten onvoldoende vorderde.4 Om de marktintegratie te 

versnellen is daarom in 2009 het zogenaamde “Derde Pakket”5 aangenomen, dat een Europees 

raamwerk biedt voor het vergemakkelijken van handel in elektriciteit en gas tussen landen.6 Naast 

marktintegratie heeft dit raamwerk ook Europese harmonisatie als doelstelling. Het Derde Pakket 

heeft met name betrekking op het efficiënt gebruik van zowel bestaande als nieuwe 

netwerkcapaciteit (vooral interconnectie), het  periodiek opstellen van een netontwikkelingsplan dat 

de gehele Gemeenschap dekt7 en het splitsen van netwerkbeheer enerzijds en levering en/of 

productie anderzijds. Naast het Derde Pakket is Europese wetgeving in voorbereiding, 

respectievelijk ingevoerd met betrekking tot investeringen in elektriciteits- en gasnetwerken (Energy 

Infrastructure Package)8 alsmede marktintegriteit en transparantie (REMIT)9. 

 

 

Europese netcodes 

 

Belangrijke bouwstenen voor de Europese marktintegratie zijn Europese netcodes voor elektriciteit 

en gas, die door ENTSO-E respectievelijk ENTSOG worden opgesteld in overeenstemming met 

door de Commissie vastgestelde (en door ACER voorgelegde) kaderrichtsnoeren. In deze netcodes 

worden op Europees niveau de spelregels vastgelegd voor onder andere capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer, toegang door derden, interoperabiliteit, netaansluiting en zekerheid en 

betrouwbaarheid van een netwerk. 

 

De Europese lidstaten hebben hun instemming betuigd met de deadline 2014 voor de voltooiing 

van de interne markten voor elektriciteit en gas. Om deze deadline te kunnen halen zou uiterlijk in 

                                                           
4 COM (2006) 851 definitief, Mededeling van de Commissie, Onderzoek op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 naar de Europese gas- en elektriciteitssectoren (Eindverslag), 10 januari 2007. 
5 Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG alsmede verordeningen 713/2009, 714/2009 en 715/2009. 
6 Ter bevordering van de samenwerking tussen Europese toezichthouders is op grond van verordening 713/2009 de Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) opgericht. ACER ziet erop toe dat marktintegratie en harmonisatie van 
reguleringskaders plaatsvinden met inachtneming van het energiebeleid van de EU. Daarnaast vervullen de European 
Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) respectievelijk Gas (ENTSOG) een coördinerende rol 
namens de ltransmissienetbeheerders. 
7 Deze tienjarige plannen worden door ENTSO-E respectievelijk ENTSOG om de twee jaar opgesteld en berusten op de 
nationale investeringsplannen. ACER stelt een advies op over de nationale tienjarige netontwikkelingsplannen om na te 
gaan of zij consistent zijn met het tienjarige netontwikkelingsplan dat de gehele Gemeenschap dekt. 
8 COM (2011) 658. Deze door de Commissie  op 19 oktober 2011 voorgestelde verordening heeft met name als doel het 
door middel van investeringen in infrastructuur wegnemen van fysieke capaciteitsbeperkingen bij landsgrenzen, zodat 
elektriciteit en gas vrijelijk kunnen stromen naar afnemers. De daartoe voorgestelde middelen betreffen een kortere en 
efficiëntere procedure op het gebied van vergunningen en licenties alsmede een procedure voor het identificeren van 
Europese projecten van gezamenlijk belang, gebaseerd op de tienjarige netontwikkelingsplannen. Aangezien de 
verordening nog niet is aangenomen wordt hier in het onderhavige document verder niet specifiek op ingegaan. 
9 Verordening 1227/2011, Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT). 
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2014 de Europese regelgeving uit het Derde Pakket volledig geïmplementeerd moeten zijn, inclusief 

essentiële Europese netcodes. 

 

In een recent verschenen mededeling10 stelt de Commissie vast dat de EU niet op schema ligt om 

de deadline van 2014 te halen. De Commissie benadrukt de voordelen van geïntegreerde Europese 

energiemarkten en zet uiteen hoe marktintegratie zo snel mogelijk kan worden bereikt. Volledige 

integratie van de Europese energienetwerken en –systemen en verdere openstelling van 

energiemarkten zijn noodzakelijk om tegen de laagst mogelijke kosten en met behoud van 

leveringszekerheid de overgang naar een duurzame economie te kunnen maken.11  

 

De Commissie kondigt in haar mededeling maatregelen aan om het tempo van marktintegratie te 

versnellen. Zij doet hierbij een expliciet beroep op ondersteuning door ACER, ENTSO-E, ENTSOG, 

het Europees parlement en de lidstaten om de netcodes die in haar prioriteitenoverzicht 201312 zijn 

genoemd volgens plan te implementeren. In dit jaarlijkse overzicht legt de Commissie in nauw 

overleg met ACER, ENTSO-E en ENTSOG haar prioriteiten vast voor de ontwikkeling van 

kaderrichtsnoeren en netcodes. Naast een aantal regels van meer technische aard hebben in 2013 

op het gebied van elektriciteit de onderwerpen capaciteitsallocatie (zowel voor spotmarkten als 

termijnmarkten) en congestiebeheer prioriteit op Europees niveau. Op het gebied van gas geeft de 

Commissie eveneens prioriteit aan capaciteitsallocatie, en daarnaast aan balanceringsregels, 

harmonisatie van tariefstructuren en interoperabiliteit. 

 

De NMa merkt in dit verband op dat zij zich altijd sterk heeft gemaakt voor zogenaamde  early 

implementation. Hierbij starten de transmissienetbeheerders TenneT en GTS in samenwerking met 

marktpartijen, de NMa en de relevante buitenlandse transmissienetbeheerders vooruitlopend op 

voorziene Europese regelgeving reeds met initiatieven ter bevordering van de marktintegratie op 

regionaal niveau, bijvoorbeeld in het kader van proefprojecten voor een beperkt aantal grenspunten 

en/of producten. De regio Noordwest Europa leent zich bij uitstek voor early implementation, omdat 

de energiemarkten in deze regio relatief ver ontwikkeld zijn. In het verleden is dan ook gebleken dat 

met een dergelijke proactieve aanpak en in nauwe samenwerking met omringende landen ook 

zonder vastgestelde Europese netcodes op regionaal niveau reeds veel vooruitgang geboekt kan 

worden op het gebied van marktintegratie.  

 

 

Markintegriteit en transparantie 

 

De eind 2011 ingevoerde Europese regelgeving met betrekking tot marktintegriteit en transparantie 

(REMIT) heeft als belangrijkste doel om gebruik van voorwetenschap en andere vormen van 

marktmisbruik te voorkomen en bevat hiertoe gedragsregels met betrekking tot 

                                                           
10 COM (2012) 663, Making the internal energy market work. 
11 Zie ook COM (2011) 885, Stappenplan Energie 2050. Overigens zij opgemerkt dat de huidige Nederlandse regering in lijn 
met de Europese doelstellingen streeft naar 100% duurzame energie in 2050. 
12 Besluit van de Europese Commissie 2012/413, publicatieblad L 192/32.  
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groothandelsactiviteiten op energiemarkten, waaronder de verplichting voor marktpartijen om 

relevante informatie te publiceren. De NMa merkt daarbij op dat zij voorstander is van een centraal 

platform voor de publicatie van dergelijke informatie. 

 

Voor het goed functioneren van de groothandelsmarkten voor energie is het essentieel dat 

marktpartijen erop kunnen vertrouwen dat de markt integer en transparant is. ACER monitort in 

samenwerking met nationale toezichthouders energiehandel op Europees niveau om mogelijke 

marktmanipulatie en handel met voorwetenschap op het spoor te komen, terwijl nationale 

toezichthouders verantwoordelijk zijn voor handhaving. ACER heeft een document uitgebracht 

waarin een leidraad wordt gegeven met betrekking tot de toepassing van de belangrijkste 

bepalingen uit REMIT.13   

 

 

Duurzame energie en marktintegratie 

 

Naast de constatering dat de implementatie van de Europese netcodes vertraging heeft opgelopen, 

wijst de Commissie in haar mededeling ook op een aantal andere Europese ontwikkelingen die een 

goede werking van de interne energiemarkten bedreigen. De Commissie uit vooral haar zorgen over 

de reflex in diverse lidstaten om terug te grijpen naar nationale oplossingen in geïntegreerde 

Europese energiemarkten, wat kan leiden tot marktverstoringen en hernieuwde marktfragmentatie. 

 

Een belangrijke uitdaging is in dit verband het effect op de groothandelsmarkten dat uitgaat van de 

grote mate van variatie tussen stimuleringssystemen voor duurzame energie in verschillende 

lidstaten.14 Een aantal stimuleringssystemen (met name het Duitse systeem) is de afgelopen jaren 

zeer succesvol geweest in het vergroten van het aandeel duurzame energie.15 De snelle 

ontwikkelingen in Duitsland hebben evenwel twee belangrijke effecten op de Nederlandse 

energiemarkten, waarop de NMa navolgend nader ingaat. 

 

 

Toename van loop flows en unscheduled flows op het Nederlandse elektriciteitsnet 

Een gevolg van de grote toename in duurzame productiecapaciteit in combinatie met de sluiting 

van kerncentrales16 is een sterke verplaatsing van de elektriciteitsproductie in Duitsland van het 

Zuiden naar het Noorden (dit geldt met name voor windenergie), terwijl de vraag in het Zuiden is 

geconcentreerd. Investeringen in uitbreiding van het Duitse hoogspanningsnet zijn hierbij 

achtergebleven, waardoor binnenlandse congestie is ontstaan en er een significante toename is van 

                                                           
13 Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 
on wholesale energy market integrity and transparency, 2nd Edition, ACER, 28 september 2012.  
14 De Commissie heeft overigens aangekondigd om een leidraad op te stellen met betrekking tot best practice in 
stimuleringssystemen voor duurzame energie, alsmede met betrekking tot hervorming van stimuleringssystemen. Zij wil 
hiermee een grotere consistentie tussen nationale systemen bereiken en fragmentatie van de interne markt vermijden. Zie 
ook COM (2012) 271, Renewable Energy: a major player in the European energy market. 
15 Naar verwachting is de totale geïnstalleerde productiecapaciteit voor wind- en zonne-energie in Duitsland over enkele 
jaren groter dan de piekvraag.  
16 De Duitse regering heeft na het incident in Fukushima besloten om op termijn alle Duitse kerncentrales te sluiten. 
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zogenaamde ‘loop flows’ via met name Oost-Europa en in mindere mate via Nederland en België 

richting Zuid-Duitsland. Deze loop flows leggen een beslag op de beschikbare 

interconnectiecapaciteit en beïnvloeden zo de mogelijkheden voor import en export naar en vanuit 

de Nederlandse markt.  

 

Daarbij leidt de hoge invoeding van (variabele) wind- en zonne-energie tot hogere volatiliteit van de 

fysieke stromen. Deze ‘unscheduled flows’ komen in Duitsland voor het merendeel buiten de 

elektriciteitsmarkt tot stand, dat wil zeggen producenten van duurzame energie ontvangen een 

vaste vergoeding voor productie (feed-in tarieven) en hebben dus een prikkel om maximaal te 

produceren, onafhankelijk van de vraag of de marktprijs.17 Hiermee verdringen deze producenten de 

(conventionele) elektriciteitsopwekking die via de groothandelsmarkten (vraag en aanbod) tot stand 

komt en dwingen de netbeheerder tot het verlagen van de aan deze markten beschikbaar gestelde 

transmissiecapaciteit. 

 

 

Verslechterde concurrentiepositie van gascentrales in Noordwest Europa 

Aangezien de marginale kosten voor opwekking van wind- en zonne-energie vrijwel nul zijn, wordt 

momenteel veel goedkope stroom uit Duitsland geïmporteerd, waardoor gascentrales in Noordwest 

Europa significant minder draaiuren hebben om hun vaste kosten te kunnen terugverdienen. Aan 

de andere kant worden gascentrales – zeker in de transitieperiode naar 100% duurzame energie – 

vanwege hun flexibiliteit gezien als belangrijke reservecapaciteit in periodes met een tekort aan 

wind- en/of zonne-energie. Daarvoor dienen deze centrales uiteraard wel beschikbaar te zijn (dat wil 

zeggen: niet in de mottenballen te staan). 

 

Indien het aantal draaiuren structureel te laag is zou dit er enerzijds toe kunnen leiden dat 

bestaande centrales in de mottenballen worden gedaan en dus niet op korte termijn beschikbaar 

zijn voor balancering en ondersteunende diensten. Anderzijds zou dit op de langere termijn ook 

een negatief effect kunnen hebben op investeringen in nieuwe productiecapaciteit en daarmee op 

de voorzieningszekerheid. Tegelijkertijd valt in een aantal landen op relatief korte termijn 

productiecapaciteit weg, door sluiting van kerncentrales en/of centrales waarvan de uitstoot van 

CO2 niet langer aan de Europese regelgeving voldoet. Om de voorzieningszekerheid te waarborgen 

wordt in een aantal omringende lidstaten de invoering van een capaciteitsmechanisme overwogen 

(dan wel bestaat een dergelijk mechanisme reeds), waarbij stroomproducenten (ook) worden 

betaald voor het beschikbaar hebben van productiecapaciteit in plaats van – zoals in het huidige 

marktmodel gebruikelijk is – alleen voor de productie van stroom (’energy only’). De Commissie 

stelt zich kritisch op ten aanzien van initiatieven van individuele lidstaten op het gebied van 

capaciteitsmechanismen en benadrukt dat fragmentatie van de interne energiemarkt moet worden 

voorkomen. Zij is daarom een consultatie gestart met betrekking tot de relatie tussen 

                                                           
17 Daarnaast hebben deze Duitse producenten anders dan in Nederland geen programmaverantwoordelijkheid, dat wil 
zeggen zij zijn niet (mede-)verantwoordelijk voor het in balans houden van het netwerk en kunnen niet worden 
afgeschakeld in het geval van overproductie. 
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voorzieningszekerheid, capaciteitsmechanismen18 en de interne markt voor elektriciteit en heeft 

aangekondigd dat zij voor de zomer van 2013 met een leidraad komt ten aanzien van dit onderwerp. 

De NMa heeft in een reactie op deze consultatie haar standpunten met betrekking tot 

capaciteitsmechanismen verwoord, in lijn met de uiteenzetting in hoofdstuk 3.1. 

 

De in het voorgaande beschreven effecten doen zich voor op de elektriciteitsmarkten. Gezien het 

belang van gascentrales als flexibele reserve voor wind- en zonne-energie werken effecten op de 

groothandelsmarkten voor elektriciteit echter op indirecte wijze door op de groothandelsmarkten 

voor gas – met name neemt het belang van een liquide, geïntegreerde within-day gasmarkt toe. In 

het volgende hoofdstuk gaat de NMa in meer detail in op haar prioriteiten voor de 

groothandelsmarkten voor elektriciteit respectievelijk gas in de komende jaren, waarbij de hierboven 

beschreven Europese context en de inbreng van marktpartijen worden meegenomen. 

 

  

3 Prioriteiten van de NMa 
 

3.1 Elektriciteit 
 

In het in de inleiding genoemde document “De Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld – 

knelpunten – maatregelen” signaleerde de NMa belangrijke knelpunten met betrekking tot 

marktmacht en liquiditeit op de groothandelsmarkten voor elektriciteit. De wetgever heeft ervoor 

gekozen om de prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit (en gas) door concurrentie tot 

stand te laten komen en dus niet te reguleren. Het doel hiervan is efficiënte prijsvorming en het 

genereren van de juiste signalen voor investeringen. Gegeven deze context dient op de 

groothandelsmarkten voldoende concurrentie te bestaan tussen zowel producenten als 

handelaren.19 Dit is het geval als aan de volgende voorwaarden is voldaan:20  

 

1. producenten en handelaren hebben geen marktmacht, oftewel marktpartijen kunnen 

elektriciteit van (een voldoende groot aantal) verschillende aanbieders kopen en 

combineren om aan de in de tijd variërende vraag te voldoen; 

2. er zijn liquide handelsplaatsen waar marktpartijen elektriciteit tegen lage 

transactiekosten kunnen in- en verkopen; 

3. marktpartijen hebben onder gelijke voorwaarden en op marktconforme wijze toegang 

tot essentiële infrastructuur; 

4. marktpartijen hebben gelijke toegang tot voldoende informatie om te kunnen 

handelen en concurrerend te kunnen zijn; 

                                                           
18 In haar consultatie spreekt de Commissie van ‘capacity reliability mechanisms’ (CRMs). 
19 Daarnaast dienen eindgebruikers zich kritisch en actief op te stellen en in voldoende mate over te stappen tussen 
aanbieders van energie.  
20 Zie ook het document De Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld – knelpunten – maatregelen. 
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5. er is sprake van een gelijk speelveld en er zijn geen onnodige toetredingsdrempels; 

6. marktpartijen gedragen zich integer, dat wil zeggen zij maken zich niet schuldig aan 

misbruik van voorwetenschap of andere vormen van marktmanipulatie, noch aan 

mededingingsbeperkende gedragingen. 

 

De maatregelen die de NMa in het bovengenoemde document aankondigde21 beoogden vooral om 

door middel van verdere marktintegratie in Noordwest-Europa de marktmacht te verkleinen en de 

liquiditeit te vergroten. Inmiddels beginnen deze activiteiten hun vruchten af te werpen. De 

handelsvolumes en liquiditeit op de Nederlandse handelsplatformen zijn de afgelopen jaren 

weliswaar op vergelijkbaar niveau22 gebleven, maar de mate van concurrentie tussen 

elektriciteitsproducenten is toegenomen. Deze toename hangt deels samen met de significante 

toename in opwekkingscapaciteit in Nederland bij een lager dan verwachte vraag en deels met de 

toegenomen mogelijkheden voor import van (goedkopere) elektriciteit. Marktpartijen bevestigen 

dat de groothandelsmarkten voor elektriciteit zich over het geheel genomen positief ontwikkeld 

hebben.23 

 

Tegelijkertijd constateert de NMa dat de beoogde integratie van de Noordwest-Europese intraday 

markten en flow-based berekening van beschikbare interconnectiecapaciteit ondanks de nodige 

inspanningen nog niet voltooid zijn. De voortgang op deze gebieden dient op korte termijn te 

worden versneld, mede met het oog op het toenemende aandeel wind- en zonne-energie (zie de 

volgende paragraaf) – zoals in hoofdstuk 2 reeds opgemerkt is de NMa voorstander van early 

implementation van de Europese netcodes.  

 

Daarnaast is weliswaar een aantal ontwikkelingen in gang gezet ter verbetering van de transparantie 

op de elektriciteitsmarkten, maar moet de betreffende regelgeving nog worden vertaald in concrete 

monitoring- en/of handhavingsactiviteiten.24 Tenslotte hebben de in het vorige hoofdstuk 

geschetste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gevolgen voor de Nederlandse 

elektriciteitsmarkten, waarop in de volgende paragraaf nader wordt ingegaan. 

 

 

Capaciteitsmechanismen en marktmodel 

 

Een keerzijde van de toegenomen marktintegratie zijn de in hoofdstuk 2 besproken effecten van 

(verschillen in) landelijke stimuleringssystemen voor duurzame energie op de groothandelsmarkten 

                                                           
21 Met name marktkoppeling met Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk in de day-ahead markten, integratie van 
de Noordwest-Europese intraday markten en flow-based (d.w.z. rekening houdend met voorspelde fysieke stromen) 
berekening van beschikbare interconnectiecapaciteit binnen Noordwest Europa. 
22 Zie in dit verband ook het Liquiditeitsrapport 2012 van de NMa. 
23 Een aantal marktpartijen merkt op dat in de loop van 2012 sprake was van toenemende prijsverschillen tussen Duitsland 
en Nederland, wat wijst op (hernieuwde) congestie. De NMa acht het in dit kader van belang om de marktontwikkelingen 
te blijven monitoren. 
24 Naast de invoering van REMIT heeft de Commissie in 2010 een voorstel gedaan voor een Verordening die netbeheerders 
en producenten van elektriciteit verplichtingen ten aanzien van de aanlevering van transport- en productiedata oplegt. De 
comitologie voor deze Verordening is vergevorderd – een comité met vertegenwoordigers uit de lidstaten heeft in 
december 2012 een positief advies gegeven met betrekking tot de voorstellen van de Commissie. 
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voor energie. Marktpartijen zijn van mening dat sprake is van een ongelijk speelveld ten gevolge 

van import van gesubsidieerde stroom uit Duitsland en wijzen er in dit verband op dat gascentrales 

op dit moment niet rendabel zijn.25 Zij benadrukken echter dat zij voorlopig geen problemen 

verwachten met betrekking tot voorzieningszekerheid26 en zijn in meerderheid van mening dat er 

geen aanleiding is om het huidige energy only marktmodel op korte termijn aan te passen. Wel 

pleiten zij voor meer Europese harmonisatie en het wegnemen van marktverstorende maatregelen 

van individuele lidstaten, met als doel een gelijk speelveld op de geïntegreerde Europese 

energiemarkten.27 In de visie van de NMa zijn capaciteitsmechanismen in Nederland (zeker op dit 

moment) niet nodig. Een actieve rol van zowel NMa28 als EZ op het vlak van Europese afstemming 

is evenwel van groot belang, omdat Nederland zich niet kan onttrekken aan de (negatieve) effecten 

van het beleid in omringende landen. 

 

Aangezien in een geïntegreerde Europese energiemarkt leverings- en voorzieningszekerheid niet 

langer nationale, maar internationale kwesties zijn, is de NMa groot voorstander van een 

gezamenlijke aanpak. De NMa pleit dan ook allereerst voor harmonisatie van 

stimuleringsinstrumenten voor duurzame energie, waarbij met name van belang is dat productie 

van duurzame energie op basis van bewezen technologie in de gehele EU deel zou moeten 

uitmaken van de energiemarkten (inclusief programmaverantwoordelijkheid).29 Hiermee zouden de 

geschetste problemen bij de wortel worden aangepakt en vervalt naar alle waarschijnlijkheid de 

noodzaak voor snelle invoering van capaciteitsmechanismen en het daarmee gepaard gaande 

verstorende effect op de groothandelsmarkten voor elektriciteit. 

 

De NMa is voorts van mening dat ook versterking van de Europese marktintegratie bijdraagt aan 

leverings- en voorzieningszekerheid, aangezien hiermee efficiënt gebruik van de huidige flexibele 

opwekkingscapaciteit over landsgrenzen wordt gestimuleerd en prikkels voor nieuwe investeringen 

worden vergroot. De NMa doelt met name op de integratie van day-ahead en intraday markten, flow-

based capaciteitsberekening, herdefiniëren van biedzones en cross-border redispatch30. Daarnaast is 

het van belang om de prijsgevoeligheid van de vraagzijde te vergroten (demand side response), in 

eerste instantie gericht op industriële afnemers die rechtstreeks actief zijn op groothandelsmarkten 

voor energie. De invoering van capaciteitsmechanismen zou wat de NMa betreft pas moeten 

worden overwogen indien gebleken is dat het in de markt opnemen van duurzame energie en de 

voltooiing van de Europese marktintegratie niet volstaan om de leverings- en voorzieningszekerheid 

                                                           
25 Overigens zijn hier meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Naast goedkope (gesubsidieerde) stroom uit Duitsland is 
momenteel ook de gasprijs relatief hoog. Bovendien is de CO2-prijs laag, wat in het voordeel is van kolencentrales ten 
opzichte van gascentrales. Vooral voor warmtekrachtkoppelingcentrales is de situatie slecht, aangezien zij must-run zijn.  
26 Er is op dit moment in Nederland ruim voldoende productiecapaciteit, terwijl bovendien diverse projecten voor nieuwe 
capaciteit nog afgerond gaan worden. 
27 Zoals reeds in hoofdstuk 2 is opgemerkt, deelt de Commissie deze mening en heeft zij recent maatregelen aangekondigd 
om subsidiesystemen voor duurzame energie te harmoniseren. 
28 In de Electricity Security of Supply taskforce van de ACER Electricity Working Group is het project ’capacity reliability 
mechanisms’ gestart. De NMa is vicevoorzitter van de Electricity Working Group. 
29 Voor nieuwe technologieën zal wellicht ruimte moeten blijven voor experimenten buiten de energiemarkten om. 
Overigens is een goed werkende markt voor CO2-rechten van essentieel belang voor de juiste investeringsprikkels in 
duurzame energie. 
30 Redispatch betreft het op- en afregelen van producenten om congestie te voorkomen en tegelijk het totale 
productievolume in stand te houden dat nodig is om aan de vraag te voldoen. 
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te waarborgen. Tegelijk realiseert de NMa zich dat in diverse omringende lidstaten reeds 

vergevorderde plannen bestaan om een capaciteitsmechanisme in te voeren, al besloten is tot 

invoering daarvan dan wel dergelijke mechanismen reeds bestaan. 

 

In de visie van de NMa moet iedere discussie over capaciteitsmechanismen worden gezien in het 

licht van een transitie naar een low-carbon marktmodel.31 Een gedeelde Europese visie dient te 

worden ontwikkeld op een stappenplan richting een situatie met 100% (ongesubsidieerde) 

duurzame energie, met een groot aandeel wind en zon, efficiënte markten en een voldoende mate 

van leveringszekerheid.32 Het marktmodel in deze situatie zal waarschijnlijk verschillen van het 

huidige marktmodel, aangezien de marginale kosten voor productie van zonne- en windenergie 

vrijwel nul zijn en er een toenemende behoefte is aan flexibiliteit.33 Een tijdige visie op het 

toekomstige marktmodel is van groot belang om duidelijkheid te verschaffen aan investeerders.  

 

Met het oog op het voorgaande wijst de NMa erop dat nationale capaciteitsmechanismen met een 

structureel negatief effect op het functioneren van de interne energiemarkten niet overhaast en 

zonder overleg met aangrenzende lidstaten zouden moeten worden ingevoerd. Hoewel uiteindelijk 

een geharmoniseerde Europese oplossing de voorkeur verdient, zouden nationale maatregelen met 

een meer korte-termijn karakter gericht op leverings- en/of voorzieningszekerheid wel kunnen 

worden overwogen, mits zij verenigbaar zijn met de Europese regels voor de interne 

energiemarkten. Dit laatste betekent dat een capaciteitsmechanisme dat in een individuele lidstaat 

wordt ingevoerd ter waarborging van de voorzieningszekerheid in de betreffende lidstaat, 

zondermeer toegankelijk moet zijn voor producenten uit andere lidstaten. De NMa zal zich in 

Europees verband inspannen om te komen tot een gedeelde Europese visie op een toekomstig 

marktmodel en de daarin eventueel passende overgangsmaatregelen.  

 

 

Spanningskwaliteit 

 

Een tweede effect van de toegenomen marktintegratie en het toenemende aandeel van duurzame 

energie zijn de stijgende kosten voor netbeheerders om de spanningskwaliteit in stand te houden.34 

Ten gevolge van het lage aantal draaiuren van gascentrales is er immers een toenemende kans dat 

deze centrales niet beschikbaar zijn op de momenten dat TenneT hun ondersteunende diensten 

(met name op- en afregeldiensten) nodig heeft. Om de beschikbaarheid van deze centrales te 

garanderen zou TenneT hen in de contracten voor ondersteunende diensten als must-run moeten 

                                                           
31 Zie in dit verband bijvoorbeeld  de rapporten Securing Power during the Transition, IEA, 2012 en Capacity Mechanisms in 
Northwest Europe – Between a Rock and a Hard Place?, Clingendael International Energy Programme (CIEP), 2012. Zowel 
CIEP als IEA wijzen op het belang van een stappenplan naar een toekomstig marktontwerp. 
32 In het regeerakkoord is het streven (in Europees verband) vastgelegd uiterlijk in 2050 een situatie met 100% duurzame 
energie te bereiken.  
33 Een eindsituatie met 100% duurzame energie heeft ook potentiële gevolgen voor de spanningskwaliteit – zo is er 
bijvoorbeeld voldoende traagheid in het systeem nodig om een wisselspanningsfrequentie van 50 Hz te kunnen 
handhaven. Met een te groot aandeel zonne-energie zou dit problematisch worden. In de volgende paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de huidige problemen met spanningskwaliteit. 
34 Ter illustratie: transmissienetbeheerders in Duitsland moeten circa 1000 interventies (redispatch) per jaar plegen om de 
spanningskwaliteit in stand te houden. Dit kost naar schatting enige honderden miljoenen euro’s op jaarbasis. 
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kwalificeren, waardoor de prijzen voor deze diensten flink omhoog zouden gaan. Ook voor 

balancering dient op ieder moment voldoende flexibel regelvermogen te beschikbaar zijn. Het is van 

belang om te benadrukken dat capaciteitsmarkten deze problemen niet oplossen – er is zoals 

gezegd ruim voldoende capaciteit in Nederland, maar het aantal draaiuren is te laag. De NMa is 

van mening dat allereerst de omvang van de geschetste kostenstijging moet worden vastgesteld. 

Indien op grond van een nadere analyse sprake blijkt te zijn van een substantieel probleem, dan 

moeten in de visie van de NMa mogelijkheden worden verkend voor de invoering van 

marktgebaseerde vergoedingen aan marktpartijen die bijdragen aan de instandhouding van de 

spanningskwaliteit.  

 

  

Capaciteitsallocatie en congestiebeheer 

 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 dringt de Commissie aan op snelle(re) implementatie van de 

Europese netcodes.35 De NMa acht met name integratie van de Noordwest-Europese intraday 

markten noodzakelijk om het groeiende aandeel duurzame energie te kunnen accommoderen en 

om in de flexibiliteitsbehoeften van omringende landen te kunnen voorzien. 

 

De interne energiemarkt is daarnaast gebaat bij efficiënt gebruik van beschikbare 

interconnectiecapaciteit. Bij een sterk vertakt netwerk (zoals in Noordwest-Europa het geval is) kan 

een capaciteitsberekening die rekening houdt met de daadwerkelijk optredende fysieke stromen 

meer capaciteit beschikbaar stellen aan de markt. Een flow-based methodiek kan ook beter inspelen 

op variaties in het productiepatroon (met name als gevolg van het toenemende aandeel wind- en 

zonne-energie). Daarmee kunnen de veiligheidsmarges die nu worden opgenomen voor 

unscheduled flows worden geminimaliseerd en kan de veilig beschikbare interconnectiecapaciteit 

worden gemaximaliseerd. De regio Centraal West Europa, die al day-ahead marktkoppeling kent 

sinds 2010, vervult een trekkersrol in Europa met het ontwikkelen van deze methodiek. 

 

Ook cross-border redispatch biedt kansen voor een optimaal gebruik van schaarse 

transmissiecapaciteit. De NMa is daarom voornemens om de mogelijkheden voor cross-border 

redispatch te onderzoeken als early implementation van de Europese netcode Capaciteitsallocatie en 

Congestiebeheer. De NMa volgt bovendien actief de activiteiten die ACER en ENTSO-E momenteel 

gezamenlijk verrichten op dit vlak. 

 

Tenslotte is een herijking van belang van de huidige indeling van biedzones gebaseerd op 

landsgrenzen. Deze indeling is historisch bepaald en niet gebaseerd op overwegingen van 

efficiëntie. Een efficiënte indeling van biedzones, die meer aansluit bij de fysieke werkelijkheid, geeft 

correcte prijssignalen met betrekking tot de locaties waar investeringen vereist zijn en beperkt 

interne congestie. ENTSO-E dient volgens de Europese regelgeving het onderzoek naar biedzones 

uit te voeren, terwijl de nationale toezichthouders uiteindelijk besluiten over de door ENTSO-E 

                                                           
35 Overigens dringen ook marktpartijen aan op snellere implementatie van de Europese netcodes. 
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voorgestelde indeling. Naar de mening van de NMa ligt het voor de hand om bij voortschrijdende 

Europese marktintegratie ook te onderzoeken in hoeverre biedzones kunnen worden vergroot. Een 

belangrijk criterium hierbij is dat binnen een biedzone geen sprake mag zijn van structurele 

congestie. Dit kan betekenen dat in een aantal gevallen juist bestaande biedzones zouden moeten 

worden opgesplitst in plaats van samengevoegd. 

 

 

Investeringen in infrastructuur 

 

Met betrekking tot investeringen in nieuwe infrastructuur kan specifiek voor Nederland worden 

opgemerkt dat er op dit moment diverse projecten lopen bij TenneT voor uitbreiding van het 

Nederlandse hoogspanningsnet. Een belangrijke vraag is in hoeverre de netinvesteringen het tempo 

van uitbreiding van duurzame opwekkingscapaciteit (kunnen) bijhouden. In verband met de 

toenemende behoefte aan import en export van stroom is een goede  internationale afstemming 

met betrekking tot scenario’s voor toekomstige investeringen in interconnectiecapaciteit eveneens 

van belang. Op deze manier wordt voorkomen dat meerdere projecten hetzelfde probleem 

oplossen. Bovendien dient met het opstellen van tienjarige netontwikkelingsplannen te worden 

voorkomen dat beperkingen in interconnectiecapaciteit een belemmerende factor vormen voor de 

Europese marktintegratie. De NMa vervult hiertoe een actieve rol in de Infrastructure Taskforce.  

 

Daarnaast wijst de NMa op de verwachte toename in decentrale opwekking, bijvoorbeeld door 

kleinverbruikers met zonnepanelen. Om decentrale invoeding op het distributienet op substantiële 

schaal mogelijk te maken zijn eveneens investeringen in infrastructuur nodig. Ook dient de 

komende jaren te worden geïnvesteerd in vervanging van (verouderde) infrastructuur. 

 

Zoals reeds in de inleiding aangegeven vallen de activiteiten waarvoor tariefregulering geldt – dat 

wil zeggen distributie en transport van elektriciteit en gas door regionale en landelijke 

netbeheerders – buiten de afbakening van dit document. Wel merkt de NMa op dat zij de 

reguleringsmethode zodanig vaststelt dat netbeheerders ook in een situatie met een toenemende 

investeringsbehoefte in staat worden gesteld om efficiënte investeringen in infrastructuur terug te 

verdienen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de mate van onzekerheid voor investeerders, de 

verdeling van kosten tussen netbeheerders en het toetsen van voorgenomen investeringen op 

efficiëntie. De NMa zal een en ander concreet uitwerken in haar methodebesluiten. 

 

 

Marktintegriteit en transparantie 

 

De NMa ziet marktintegriteit en transparantie als cruciaal element van de interne energiemarkten. 

Op papier kan aan alle structuurkenmerken voor goede marktwerking zijn voldaan, maar 

uiteindelijk kunnen afnemers hier slechts van profiteren indien marktpartijen zich integer gedragen. 
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Veel marktpartijen geven aan dat hen onvoldoende duidelijk is hoe een aantal REMIT-bepalingen 

ten aanzien van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, alsmede over de uitzonderingen 

daarop, moeten worden uitgelegd. Zij ervaren problemen met het open karakter van een aantal 

normen en geven aan behoefte te hebben aan meer verduidelijking ten aanzien van de praktische 

toepassing ervan. De NMa is het eens met marktpartijen dat een goede leidraad van belang is voor 

naleving van de Verordening, maar merkt tegelijkertijd op dat openheid van normen noodzakelijk is 

om steeds nieuwe vormen van marktmisbruik te kunnen aanpakken. Ook is er reeds de nodige 

jurisprudentie over vergelijkbare soorten gedragingen in de financiële sector. 

 

Vanuit de haar opgelegde taak om een eenduidige uitleg van de REMIT-bepalingen in alle Europese 

lidstaten te waarborgen is ACER verantwoordelijk voor het opstellen van de leidraaddocumenten. 

De NMa levert een actieve bijdrage aan de discussies tussen toezichthouders die vooraf gaan aan 

het uitbrengen van leidraaddocumenten. Dat kan zij niet doen zonder daarbij gevoed te worden 

door marktpartijen. Het is daarom aan marktpartijen om zo concreet mogelijk aan te geven welke 

specifieke problemen zij ervaren en op welke punten zij meer duidelijkheid zouden willen hebben. 

 

Met betrekking tot transparantieverplichtingen voor TenneT en marktpartijen op grond van 

Verordening 714/2009 merkt een marktpartij op dat de informatie met betrekking tot load, 

productie en import/export die TenneT op haar website publiceert nog te vaak incompleet of 

incorrect is, zodat er geen betrouwbare inschatting is te maken van vraag- en aanbodverhoudingen 

op de elektriciteitsmarkten. De NMa is van oordeel, ook op grond van eigen waarnemingen en 

bevindingen, dat verbeteringen in de informatievoorziening mogelijk en noodzakelijk zijn. De NMa 

is hierover al in overleg met TenneT en marktpartijen.  

 

 

Marktstimuleringsactiviteiten door netbeheerders 

 

De NMa onderschrijft het advies van PwC in het rapport De toekomst van tariefregulering36 om na te 

denken over niet-financiële en financiële prikkels die ertoe bijdragen dat netbeheerders meer en pro-

actiever investeren in marktfaciliterende activiteiten en innovaties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan de aanpak van congestiebeheer, het aanbieden van de maximale hoeveelheid veilig 

beschikbare (grens)capaciteit en het zoveel mogelijk verkorten van de minimale periode tussen 

handel in en daadwerkelijke levering van transmissiecapaciteit. Dit houdt in dat de kwaliteit van de 

dienstverlening van de netbeheerders op een meer marktconforme wijze gereguleerd zou worden 

dan in de huidige systematiek.37 Een belangrijke randvoorwaarde voor aanpassing van de methode 

van regulering is de aanwezigheid van voldoende draagvlak onder marktpartijen, hetgeen in ieder 

geval een consultatie vereist. 

 

                                                           
36 De toekomst van tariefregulering, PwC, 7 september 2012. Opgesteld in opdracht van de NMa. 
37 Een eventuele wijziging van de systematiek zal uiteraard moeten worden vastgelegd in methodebesluiten. 
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Samenvatting van prioriteiten 

 

Met inachtneming van het voorgaande wordt in onderstaande tabel weergegeven welk doelen de 

NMa de komende jaren wil bereiken voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit, vergezeld van 

een korte onderbouwing. Hierbij merkt de NMa op dat het van belang is om de prioriteiten in 

samenhang te bezien. Zo vermindert Europese marktintegratie bijvoorbeeld de noodzaak voor 

capaciteitsmechanismen, aangezien een tekort aan (flexibel inzetbare) capaciteit in een lidstaat kan 

worden opgevangen door een overschot in andere lidstaten. Het is in de context van een 

geïntegreerde Europese energiemarkt immers niet nodig noch economisch efficiënt als iedere 

lidstaat afzonderlijk zelfvoorzienend is. Hoewel alle in de tabel weergegeven onderwerpen van 

belang zijn om te komen tot een goed werkende, geïntegreerde Europese markt, kan de mate van 

betrokkenheid van de NMa per deelonderwerp en over de tijd verschillen, afhankelijk van de 

voortgang.   

 

Verder wijst de NMa erop dat uitvoering van de activiteiten in de onderstaande tabel niet betekent 

dat de in het voorgaande gesignaleerde problemen geheel zijn opgelost. Zoals reeds opgemerkt is 

het voor een goede werking van de elektriciteitsmarkten met name van belang dat in EU-verband 

wordt gekomen tot harmonisatie van stimuleringsinstrumenten voor duurzame energie alsmede 

een stappenplan richting een toekomstig marktmodel. Tenslotte is voor een goede en snelle 

implementatie van de netcodes een ambitieuze en pro-actieve houding van TenneT van groot 

belang. De NMa is voornemens om eenzelfde houding aan te blijven nemen binnen ACER en CEER, 

en hecht eraan dat in de codes de ambitie wordt gelegd om te streven naar optimaal werkende 

elektriciteitsmarkten die de transitie naar een duurzame energievoorziening faciliteren. 

 

 

Prioriteitsgebied Onderbouwing 

Marktintegratie 

A Integratie van de Noordwest-Europese 

intraday markten in lijn met het Target 

Model. 

Geïntegreerde intraday markten, die efficiënt 

gebruik maken van beschikbare 

interconnectiecapaciteit, creëren meer 

handelsmogelijkheden voor marktpartijen – 

bijvoorbeeld voor het vermarkten van flexibele 

elektriciteitsproductie zoals van gascentrales. De 

handelsmogelijkheden op de dag zelf zijn een 

belangrijke voorwaarde om het groeiende 

aandeel duurzame energie te kunnen 

accommoderen. 

B Flow-based berekening van beschikbare 

interconnectiecapaciteit binnen 

Noordwest Europa. 

De interne energiemarkt is gebaat bij efficiënt 

gebruik van beschikbare 

interconnectiecapaciteit.  

Bij een sterk vertakt netwerk kan een 
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capaciteitsberekening die rekening houdt met de 

optredende fysieke stromen meer capaciteit 

beschikbaar stellen aan de markt. 

Een flow-based methodiek kan ook beter inspelen 

op variaties in het productiepatroon (met name 

als gevolg van zon en wind). Daarmee kunnen 

de veiligheidsmarges die nu worden opgenomen 

voor unscheduled flows worden geminimaliseerd 

en kan de veilig beschikbare 

interconnectiecapaciteit worden 

gemaximaliseerd. 

De regio Centraal West Europa, die al day-ahead 

marktkoppeling kent sinds 2010, vervult een 

trekkersrol in Europa met het ontwikkelen van 

deze methodiek. 

C Herijking (in samenwerking met andere 

toezichthouders) van de huidige indeling 

van biedzones gebaseerd op 

landsgrenzen, om deze te wijzigen naar 

de meest efficiënte indeling van zones, 

die correcte prijssignalen geeft en interne 

congestie beperkt. 

Een optimale indeling in biedzones zorgt voor 

de juiste prijssignalen met betrekking tot de 

locaties waar investeringen vereist zijn. ENTSO-

E dient volgens de Europese regelgeving het 

onderzoek naar biedzones uit te voeren, terwijl 

de nationale toezichthouders uiteindelijk 

besluiten over de door ENTSO-E voorgestelde 

indeling. De NMa is voornemens om een actieve 

rol in te nemen in deze besluitvorming.  

D Onderzoeken van mogelijkheden voor 

cross-border redispatch als early 

implementation van de Europese netcode 

Capaciteitsallocatie en Congestiebeheer. 

De NMa volgt actief de activiteiten die 

ACER en ENTSO-E momenteel 

gezamenlijk verrichten op dit vlak. 

Met behulp van cross-border redispatch kan er 

optimaal gebruik worden gemaakt van schaarse 

transmissiecapaciteit, waardoor een hogere 

welvaart kan worden bereikt. Daarbij biedt het 

kansen voor het vermarkten van flexibele 

elektriciteitsproductie, zoals van gascentrales.  

E Implementatie van nog vast te stellen 

Europese netcodes die betrekking hebben 

op Europese marktintegratie (waaronder 

de netcodes voor Termijnmarkten en voor 

Balancering), waarbij de NMa 

voorstander is van early implementation 

waar dat mogelijk is. 

In verband met de Europese ambitie om de 

marktintegratie uiterlijk in 2014 te voltooien is 

early implementation noodzakelijk. Kwaliteit en 

zorgvuldigheid van het proces dienen hierbij 

evenwel niet uit het oog te worden verloren. 

Optimale voorwaarden voor marktwerking 

F Implementeren van de REMIT-bepalingen 

in Nederland en actief samenwerken met 

In 2014 starten energietoezichthouders met het 

monitoren van de handel op de 
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ACER en andere toezichthouders alsmede 

marktpartijen bij het toezicht op en de 

handhaving van deze bepalingen. 

groothandelsmarkten voor energieproducten. 

De NMa heeft de ambitie daaraan een actieve 

bijdrage te leveren om doeltreffendheid en 

doelmatigheid van het toezicht te bevorderen.  

G Verbeteren van de naleving van de 

huidige transparantieverplichtingen op 

grond van Verordening 714/2009 door 

TenneT en marktpartijen. 

Complete en accurate informatie met betrekking 

tot load, productie en import/export is van 

belang voor marktpartijen om een betrouwbare 

inschatting te kunnen maken van vraag- en 

aanbodverhoudingen op de 

elektriciteitsmarkten. 

H Onderzoek naar niet-financiële en 

financiële prikkels voor netbeheerders om 

meer en pro-actiever te investeren in 

marktfaciliterende activiteiten en 

innovaties (in samenwerking met de 

netbeheerders). 

Overname van aanbeveling PwC om na te 

denken over niet-financiële en financiële prikkels 

die ertoe bijdragen dat netbeheerders meer en 

pro-actiever investeren in marktfaciliterende 

activiteiten en innovaties. Dit is van belang om 

de marktwerking verder te verbeteren. 

Toekomstbestendigheid van leverings- en voorzieningszekerheid 

I Actieve participatie in Europese 

discussies over ‘capacity remuneration 

mechanisms’ (in ACER-verband en 

daarbuiten), waarbij de NMa een bijdrage 

zal leveren aan het in kaart brengen van 

de voor- en nadelen van 

capaciteitsmechanismen en aan het 

opstellen van gemeenschappelijke 

Europese criteria voor de invoering van 

capaciteitsmechanismen. 

Voorkomen moet worden dat de doelstellingen 

van de integratie van energiemarkten door 

invoering van uiteenlopende en 

handelsbelemmerende nationale 

capaciteitsmechanismen worden tenietgedaan. 

Daarnaast is het van belang dat de prikkels voor 

investeringen in energy-only markten niet worden 

verminderd door de aanwezigheid van 

capaciteitsmechanismen in aangrenzende 

landen. 

J Starten van onderzoek – in nauwe 

samenwerking met TenneT, dat najaar 

2012 een project is gestart op dit gebied – 

naar de noodzaak van aanpassing van het 

huidige Europese marktmodel vanwege 

de ambitie te komen tot 100% duurzame 

stroom. De NMa heeft hiertoe de ambitie 

om in CEER-verband een voortrekkersrol 

te vervullen. 

Het tijdig ontwikkelen van een gedeelde 

Europese visie op het toekomstige marktmodel 

is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen aan 

investeerders en om een kader te scheppen 

waarbinnen eventuele transitiemaatregelen (b.v. 

tijdelijke capaciteitsmechanismen) kunnen 

worden beoordeeld. 

K Agenderen van onderzoek naar de 

noodzaak voor marktgebaseerde 

vergoedingen voor de instandhouding 

van de spanningskwaliteit. In de ogen van 

de NMa ligt dit onderwerp met name op 

Spanningskwaliteit staat momenteel te laag op 

de agenda (zowel Europees als nationaal). De 

NMa is van mening dat – indien uit nader 

onderzoek blijkt dat sprake is van een 

substantieel probleem – de mogelijkheden 
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het terrein van TenneT, maar de NMa is 

bereid een faciliterende rol te vervullen. 

moeten worden verkend voor de invoering van 

marktgebaseerde vergoedingen voor de bijdrage 

van marktpartijen aan de instandhouding van de 

spanningskwaliteit. Aangezien problemen met 

spanningskwaliteit toenemen met een 

toenemend aandeel van variabele duurzame 

energie is het van toenemend belang dat 

marktpartijen hiertoe de juiste prikkels hebben. 

 

 

Vraag 1: in hoeverre bent u het eens met de bovengenoemde prioriteiten voor de 

groothandelsmarkten voor elektriciteit? Licht uw antwoord toe. 

 

Vraag 2: welke eventuele andere prioriteiten ontbreken volgens u in de tabel? Licht uw antwoord 

toe. 

 

Vraag 3: wat zou volgens u de volgorde van de prioriteiten moeten zijn? Licht uw antwoord toe. 

 

Vraag 4: zijn de voorgestelde acties wat u betreft voldoende concreet? Licht uw antwoord toe. 

 

Vraag 5: welke rol verwacht u van de NMa bij de voorgestelde acties en welke rol ziet u voor 

marktpartijen? Licht uw antwoord toe. 
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3.2 Gas 
 

In het reeds genoemde document “De Nederlandse energiemarkten in 2009, Streefbeeld – 

knelpunten – maatregelen” signaleerde de NMa een aantal belangrijke knelpunten op de 

groothandelsmarkten voor gas en kondigde zij maatregelen aan om deze knelpunten op te lossen. 

De belangrijkste maatregelen beoogden de concentratiegraad aan de aanbodzijde van de 

gasmarkten te verkleinen en de liquiditeit van gasproducten op de virtuele handelsplaats TTF te 

vergroten. Het ging hierbij kort gezegd om het beschikbaar maken van ongebruikte 

(landsgrensoverschrijdende) transportcapaciteit; bevordering van secundaire handel in 

transportcapaciteit en opslagcapaciteit; bevordering van toegang door derden tot gasopslagen; 

invoering van een marktgebaseerd balanceringsregime; vergroten van de verhandelbaarheid van 

gas; vergroten van het aanbod van korte-termijn producten op TTF en het integreren van de 

markten voor H- en G-gas door kwaliteitsconversie tot een systeemdienst te maken. 

 

Inmiddels beginnen de activiteiten van de afgelopen jaren hun vruchten af te werpen. De 

handelsvolumes en liquiditeit op TTF zijn sinds 2009 sterk toegenomen.38 Daarnaast is de 

capaciteit voor gasopslag met derdentoegang reeds flink gegroeid en wordt deze in 2014 met de 

ingebruikname van de gasopslag Bergermeer (Taqa) en een vijfde zoutcaverne door gasopslag 

Gasunie Zuidwending nog significant verder uitgebreid. Tenslotte is ook de Gate LNG-terminal in 

gebruik genomen, met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 12 bcm. Er is dus vergeleken met 

2009 meer keuze uit verschillende aanbieders van gas commodity en flexibiliteit. De beoogde 

invoering van de nieuwe (deels nog op te stellen) Europese netcodes hebben als doel om integratie 

van de Europese gasmarkten te voltooien, waarmee naar verwachting de liquiditeit nog verder kan 

stijgen en de concentratiegraad aan de aanbodzijde verder kan dalen. Evenals voor elektriciteit is de 

NMa ook voor gas voorstander van early implementation van de Europese netcodes. 

 

Marktpartijen bevestigen het beeld dat de Nederlandse gasmarkt zich over het geheel genomen 

positief ontwikkelt, hoewel een aantal van hen wel kanttekeningen plaatst bij de in hun ogen 

onverklaarbaar hoge gasprijs. In verband met de Europese dimensie ziet de NMa een eventueel 

onderzoek naar oorzaken van de hoogte van de gasprijs vooral als een taak voor de Commissie.39 

Navolgend wordt ingegaan op de prioriteitsgebieden van de NMa voor de komende jaren. 

 

 

Capaciteitsallocatie en congestiebeheer 

 

In de huidige Nederlandse netcode met betrekking tot capaciteitsallocatie staat vastgelegd dat 

transportcapaciteit op grenspunten op basis van first-come-first-serve wordt toegekend. Hoewel de 

                                                           
38 Zie in dit verband ook het Liquiditeitsrapport 2012 van de NMa. 
39 Overigens heeft dit punt reeds de aandacht van de Commissie. Zie bijvoorbeeld het meest recente Quarterly Report on 
European Gas Markets (April 2012-September 2012), pagina 14: ‘What this also reveals however is that gas prices in the EU are 
simply not responsive to demand, and clearly, LTC prices less so than others’.   
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Europese netcode Capaciteitsallocatie nog niet is vastgesteld, wijst de NMa hier op twee belangrijke 

elementen uit de concept-netcode, te weten de invoering van veilingen40 en bundeling van 

transportcapaciteit op grenspunten. De NMa is overtuigd van het belang van beide maatregelen, 

die de kansen op het verkrijgen van transportcapaciteit vergroten en grensoverschrijdende handel 

vergemakkelijken. Implementatie van deze netcode voor alle grenspunten vormt een majeure 

operatie. Met het oog op een goede transitie is GTS vooruitlopend op de implementatie van deze 

netcode gestart met een proefproject waarin op één grenspunt met Duitsland gebundelde capaciteit 

wordt geveild. Samen met Gasunie Deutschland wordt op het grenspunt Oude Statenzijl een 

beperkte hoeveelheid gebundelde day-ahead capaciteit aangeboden via een veilingmechanisme dat 

sterk lijkt op hetgeen momenteel staat in de concept-netcode. GTS heeft bovendien onlangs een 

aanvraag ingediend bij de NMa om het proefproject per 1 april 2013 uit te breiden naar meer 

grenspunten, waaronder grenspunten met België. Hierbij zal eveneens alleen day-ahead capaciteit 

worden aangeboden, nu via het capaciteitsplatform PRISMA dat GTS samen met andere 

transmissiesysteembeheerders in Noordwest Europa opzet om capaciteit gebundeld te kunnen 

veilen.41   

 

De NMa steunt deze initiatieven omdat zij bijdragen aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende 

handel en daarmee aan één Europese gasmarkt. Het is naar het oordeel van de NMa in het belang 

van de transmissienetbeheerders in zowel Nederland als omringende landen om vroegtijdig te 

starten met het veilen als allocatiemethode. De ervaring is van grote waarde bij de daadwerkelijke 

implementatie van de netcode waarbij de capaciteit gebundeld wordt aangeboden op alle 

grenspunten en voor meerdere producten. Bovendien kunnen netgebruikers door deze 

proefprojecten wennen aan de nieuwe allocatiemethode en kunnen zij hun systemen hierop 

inrichten.  

 

Nauwe samenwerking tussen GTS, marktpartijen en de NMa is van belang bij dergelijke 

proefprojecten en de uiteindelijke implementatie van de netcode. Daarnaast is een goede 

samenwerking met toezichthouders en transmissienetbeheerders in omringende lidstaten van 

evident belang voor het zoveel mogelijk versnellen van de marktintegratie op regionaal niveau. De 

NMa blijft hiertoe een actieve rol innemen in diverse Europese overleggen, met name in het Gas 

Regional Initiative North West, waarvan de NMa momenteel voorzitter is.   

 

Voor congestiebeheer geldt dat de regels hiervoor zijn opgenomen in Annex I van Verordening 

715/2009 en dus zondermeer kunnen worden doorvertaald in de Nederlandse codes. Aangezien de 

regels rechtstreeks werken betreft dit doorvertalen met name het schrappen van bepalingen in de 

nationale codes, voor zover deze op grensverbindingen van toepassing zijn. Eventuele keuzes die 

nog gemaakt moeten worden zullen in samenspraak met marktpartijen plaatsvinden. Op grond van 

                                                           
40 Het gaat hierbij vooralsnog om expliciete veilingen. De NMa heeft samen met een aantal andere toezichthouders een 
eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor impliciete veiling van grenscapaciteit. Op grond van de 
uitkomsten van een consultatie van marktpartijen heeft impliciete allocatie momenteel geen prioriteit. Na implementatie 
van de netcode kan dit onderwerp mogelijk weer worden opgepakt. 
41 Zie voor meer informatie Roadmap for the early implementation of the Capacity Allocation Mechanisms Network Code, ACER 
en ENTSOG, 1 maart 2013. 
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Annex I dient bijvoorbeeld per oktober 2013 een systeem van oversubscription and buy-back te 

worden geïntroduceerd.42 De transmissienetbeheerder wordt in dit systeem geprikkeld om meer 

vaste transportcapaciteit te verkopen dan hij normaal doet (oversubscription), omdat er in de praktijk 

vrijwel altijd transportcapaciteit ongebruikt blijft. Wanneer op een gegeven moment de 

systeemintegriteit in gevaar zou komen, kan de transmissienetbeheerder transportcapaciteit 

terugkopen (buy-back). De NMa wijst in dit kader op het belang van samenwerking bij het 

berekenen van de beschikbare transportcapaciteit tussen transmissienetbeheerders aan beide 

kanten van een grenspunt (dan wel in breder regionaal verband), teneinde een efficiënt gebruik van 

de infrastructuur te stimuleren. 

 

Een ander aspect waarvoor nog keuzes gemaakt moeten worden betreft de wijze waarop de kosten 

en opbrengsten worden verdeeld tussen GTS en de netgebruikers. Aangezien de regeling voor 

congestiebeheer  sterk verband houdt met de regulering van GTS wordt het ontwerp van deze 

regeling en de omgang met kosten en opbrengsten in eerste instantie uitgewerkt in de methode van 

regulering. Overige, meer technische, zaken worden opgenomen in de technische codes. Bij beide 

processen worden marktpartijen betrokken. 

 

 

Within-day markt en balancering 

 

De NMa heeft de afgelopen jaren als belangrijkste verbeterpunt voor de gasmarkten de liquiditeit 

van producten op de hele korte termijn (binnen de dag) genoemd, die mogelijk in eerste instantie 

kan worden vergroot door de huidige mate van fragmentatie van korte-termijn liquiditeit weg te 

nemen en deze liquiditeit te concentreren op TTF.43 De NMa verwacht bovendien dat het belang 

van een liquide within-day gasmarkt de komende jaren zal toenemen in verband met het 

toenemende aandeel van wind- en zonne-energie in de elektriciteitsproductie, en de daaraan 

verbonden toenemende behoefte aan flexibele reservecapaciteit. De NMa ziet in dit kader twee 

belangrijke stappen die moeten worden gezet, te weten integratie van de biedladder op de 

balanceringsmarkt met de APX within-day markt en stimuleren van het gebruik van een end-of-day 

gasproduct voor balancering door GTS, zoals wordt voorgeschreven door de Europese netcode 

Balancering. De NMa is – vooruitlopend op de definitieve vaststelling van deze netcode – in 

samenwerking met GTS het Nederlandse implementatietraject gestart met een workshop in januari 

2013. Voor een tijdige afronding van dit traject is een nauwe betrokkenheid van de NMa bij de te 

maken keuzes van belang, zodat een codewijzigingsbesluit geen onnodige vertraging oploopt.  

 

Een marktpartij merkt op dat het gemakkelijker zou moeten worden voor kleinere partijen 

(bijvoorbeeld tuinders) om actief te worden op de balanceringsmarkt. In de implementatie van de 

netcode Balancering bekijkt de NMa in samenwerking met GTS in hoeverre dit wenselijk en 

                                                           
42 Dit systeem is vergelijkbaar met reserveringssystemen van vliegmaatschappijen, waarbij meer tickets worden verkocht 
dan er stoelen in het vliegtuig zijn omdat er statistisch gezien altijd wel een aantal passagiers niet komt opdagen. 
43 Zie ook het Liquiditeitsrapport 2012 van de NMa. 
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mogelijk is volgens de netcode. In het consultatieproces zullen daarbij zoals gebruikelijk de 

belangen van de verschillende marktpartijen tegen elkaar worden afgewogen. 

 

Investeringen in infrastructuur 

 

Met betrekking tot investeringen in nieuwe infrastructuur merkt de NMa op dat de onzekerheid 

over het patroon van toekomstige gasstromen toeneemt, waardoor ook met minder zekerheid kan 

worden voorspeld waar investeringen in nieuwe transportcapaciteit moeten plaatsvinden. De 

ontwikkelingen in de Verenigde Staten op het gebied van schaliegas hebben laten zien dat 

significante verschuivingen in de gasstromen op relatief korte termijn kunnen plaatsvinden. 

Marktpartijen stellen zich in op dergelijke ontwikkelingen en willen zich daarom minder langdurig 

vastleggen op de afname van transportcapaciteit. De toenemende risico’s voor investeringen in 

transportcapaciteit kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop GTS deze investeringen kan 

terugverdienen. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de risico’s en kosten worden verdeeld over de 

verschillende partijen. De NMa denkt momenteel samen met andere toezichthouders in CEER-

verband na over de optimale inrichting van investeringen in incrementele transportcapaciteit.44 De 

NMa onderschrijft het belang van de juiste signalen en prikkels voor investeringen door GTS en 

houdt hiermee rekening in haar methodebesluiten. Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 3.1 merkt 

de NMa daarbij op dat zij de reguleringsmethode zodanig vaststelt dat netbeheerders ook in een 

situatie met een toenemende investeringsbehoefte in staat worden gesteld om efficiënte 

investeringen in infrastructuur terug te verdienen. 

  

 

Marktintegriteit en transparantie 

 

Evenals voor elektriciteit geven marktpartijen ook voor gas aan dat zij behoefte hebben aan meer 

guidance ten aanzien van REMIT. Zij benoemen daarbij in gesprekken met de NMa een aantal 

vragen die zij specifiek voor de gasmarkten hebben. De NMa verwijst voor dit onderwerp naar de 

betreffende paragraaf in hoofdstuk 3.1. 

 

 

Marktstimuleringsactiviteiten door netbeheerders 

 

Ook voor dit onderwerp verwijst de NMa naar de betreffende paragraaf in hoofdstuk 3.1, aangezien 

er in dit opzicht geen onderscheid bestaat tussen elektriciteit en gas. 

 

 

                                                           
44 Er loopt op dit moment een Europees consultatietraject over dit onderwerp - zie Market-based investment procedures for 
gas infrastructure: issues and approaches, CEER, 18 juni 2012. 
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Gasopslagen 

 

Volgens een aantal marktpartijen is het onredelijk dat de tarieven voor transport naar en van een 

opslag op dezelfde manier worden berekend als de reguliere entry- en exittarieven (die afhangen 

van de afstand tot het Groningenveld), waardoor in essentie twee keer tarieven voor toegang tot en 

vertrek uit het entry/exit systeem moeten worden betaald. Gasopslagen zouden het systeem juist 

helpen, omdat zij anticyclisch gas aan het systeem toevoegen dan wel onttrekken. Dit zou volgens 

deze marktpartijen tot uitdrukking moeten komen in lagere transporttarieven. De NMa vindt het 

belangrijk dat er een gelijk speelveld is, zowel voor de diverse soorten marktpartijen onderling als 

voor de gasopslagbeheerders ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten, en wil daar een 

actieve bijdrage aan leveren. De minister van EZ (destijds EL&I) heeft in dit verband eind 2012 

aangekondigd dat de tarieven voor transport naar en van gasopslagen in lijn zullen worden 

gebracht met de tarieven in omringende landen.45 

 

Met betrekking tot transparantie van gasopslagen merkt de NMa op dat Gas Storage Europe (GSE) 

een rapport heeft gepubliceerd waarin zij een toetsingskader voorstelt voor transparantie en aan de 

hand daarvan een externe compliance audit uitvoert.46 Naar aanleiding hiervan werkt GSE in nauwe 

samenwerking met CEER aan een best practice, waarin concrete invulling wordt gegeven aan 

transparantieverplichtingen voor beheerders van gasopslagen.  

 

 

Gaskwaliteit 

 

Tenslotte wijst een aantal marktpartijen op het belang van goede specificaties voor de toegestane 

gaskwaliteit. Met de toenemende integratie van Europese markten en de diversificatie van bronnen  

(bijvoorbeeld door de ingebruikname van de Gate Terminal voor LNG) heeft dit onderwerp volgens 

hen aan urgentie gewonnen. Zij doen dan ook een beroep op de NMa om de discussie hierover in 

Europees verband (die reeds jaren loopt) vlot te trekken. De NMa onderschrijft het belang van 

goede specificaties voor de toegestane gaskwaliteit en zal niet nalaten om in de daartoe 

aangewezen gremia, zoals het European Committee for Standardization (CEN), Marcogaz en 

EASEE-gas, daarop te wijzen. De primaire verantwoordelijkheid voor dit proces berust evenwel bij 

de Europese Commissie en bij nationale overheden.47 

 

 

Samenvatting van prioriteiten 

 

Met inachtneming van het voorgaande wordt in onderstaande tabel weergegeven welk doelen de 

NMa de komende jaren wil bereiken voor de groothandelsmarkten voor gas, vergezeld van een 

                                                           
45 In omringende landen krijgen energiebedrijven die gas opslaan korting op de transportkosten. 
46 Storage System Operators Transparency Compliance Audit, GSE, 1 november 2012. 
47 Overigens loopt er op dit moment een proefproject met betrekking tot de kwaliteit van H-gas, waaraan een aantal 
Europese lidstaten deelneemt. 
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korte onderbouwing. Anders dan voor elektriciteit, waar harmonisatie van het beleid voor 

stimulering van duurzame energie een belangrijke randvoorwaarde is voor een goede werking van 

de markt, is de NMa van mening dat voor gas in essentie kan worden volstaan met implementatie 

van de Europese netcodes en de regels voor transparantie en marktintegriteit om het streefbeeld 

van goed werkende, geïntegreerde Europese gasmarkten te bereiken. Hoewel alle in de tabel 

weergegeven onderwerpen van belang zijn om te komen tot een goed werkende, geïntegreerde 

Europese markt, kan de mate van betrokkenheid van de NMa per deelonderwerp en over de tijd 

verschillen, afhankelijk van de voortgang. Evenals voor elektriciteit is voor een goede en snelle 

implementatie van de netcodes een ambitieuze en pro-actieve houding van de 

transmissienetbeheerder (in dit geval GTS) van groot belang, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt 

in initiatieven voor early implementation. De NMa is voornemens om eenzelfde houding aan te 

blijven nemen binnen ACER en CEER en hecht eraan dat in de codes de ambitie wordt gelegd om te 

streven naar optimaal werkende gasmarkten die de transitie naar een duurzame energievoorziening 

faciliteren. 

 

 

Prioriteitsgebied Onderbouwing 

Marktintegratie 

L Aanpassen van nationale codes voor 

congestiebeheer in lijn met Annex I 

bij Verordening 715/2009. Dit betreft 

in eerste instantie het selecteren van 

de bepalingen die kunnen worden 

geschrapt uit de nationale codes of 

het schrappen van de werking van 

codebepalingen op 

grensverbindingen. Daarnaast 

dienen in het methodebesluit voor 

regulering van GTS elementen van 

de regeling voor congestiebeheer te 

worden opgenomen, bijvoorbeeld 

ten aanzien van de verdeling van 

kosten en opbrengsten. 

Goed congestiebeheer op verbindingen tussen 

lidstaten is van essentieel belang voor verdere 

Europese marktintegratie. GTS is reeds in gesprek 

met marktpartijen over aanpassing van codes, 

waarbij de inrichting van een systeem van 

oversubscription and buy-back een belangrijk aspect 

vormt; de NMa is hierbij betrokken en neemt in 

2013 nieuwe codebesluiten. Dit proces zal verlopen 

via het normale proces van codewijziging. De 

gezamenlijke netbeheerders dienen een voorstel in, 

de NMa stelt vast. De NMa weegt daarbij de 

belangen, maar zal ook nadrukkelijk rekening 

houden met de interactie met buurlanden in het 

kader van het veilen van transportcapaciteit in 

gebundelde producten. 

M Faciliteren van een aantal 

proefprojecten op het gebied van 

expliciet veilen van gebundelde 

grenscapaciteit (indien nodig in het 

kader van early implementation). 

Omdat het vaststellen van de netcode 

Capaciteitsallocatie waarschijnlijk gepaard zal gaan 

met een aanzienlijke implementatietermijn is het 

met het oog op de ambitieuze deadline van 2014 

belangrijk voor marktpartijen om alvast in de 

praktijk te ervaren welke punten van belang zijn 

voor een goede werking van capaciteitsallocatie, 

alsmede om best practices te ontwikkelen.  
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N Faciliteren van early implementation 

van de netcode Capaciteitsallocatie. 

De netcode dient voor eind 2014 te worden 

geïmplementeerd om de deadline voor Europese 

marktintegratie te kunnen halen. Aangezien de 

netcode nog niet is vastgesteld is de NMa met het 

oog op de ambitieuze deadline van 2014 

voorstander van early implementation. Het 

faciliteren van de ontwikkeling van het PRISMA-

platform speelt hierin een belangrijke rol. 

O Implementatie van de netcode 

Balancering, inclusief integratie van 

de biedladder voor balancering met 

de APX within-day markt en 

stimuleren van het gebruik van een 

end-of-day gasproduct voor 

balancering door GTS. Dit traject is 

reeds gestart met een workshop op 

16 januari j.l. 

Een goede, marktgebaseerde implementatie van de 

netcode Balancering – waarbij de drempels voor 

marktpartijen om actief bij te dragen aan 

balancering zo laag mogelijk dienen te zijn – is met 

name van belang voor een verdere verhoging van 

de liquiditeit op de within-day markt. Deze 

liquiditeit maakt het mogelijk voor marktpartijen 

zonder fysieke middelen zoals gasopslagen om zelf 

actief te zijn als shipper / 

programmaverantwoordelijke en zo de 

concurrentie op de gasmarkt te vergroten. 

P Implementatie van nog vast te 

stellen Europese netcodes die 

betrekking hebben op Europese 

marktintegratie, waarbij de NMa 

voorstander is van early 

implementation waar dat mogelijk is. 

In verband met de Europese ambitie om de 

marktintegratie uiterlijk in 2014 te voltooien is early 

implementation noodzakelijk. Kwaliteit en 

zorgvuldigheid van het proces dienen hierbij 

evenwel niet uit het oog te worden verloren. 

Optimale voorwaarden voor marktwerking 

Q Implementeren van de REMIT-

bepalingen in Nederland en actief 

samenwerken met ACER en andere 

toezichthouders bij het toezicht op 

en de handhaving van deze 

bepalingen. 

In 2014 starten energietoezichthouders met het 

monitoren van de handel op de 

groothandelsmarkten voor energieproducten. De 

NMa heeft de ambitie daaraan een actieve bijdrage 

te leveren om doeltreffendheid en doelmatigheid 

van het toezicht te bevorderen.  

R Aanpassen van transporttarieven 

voor gasopslagen in de tariefcode.  

Een gelijk speelveld – zowel voor de diverse 

soorten marktpartijen onderling als voor de 

gasopslagbeheerders ten opzichte van hun 

buitenlandse concurrenten – is van belang voor 

een goede marktwerking.  

S Onderzoek naar niet-financiële en 

financiële prikkels voor 

netbeheerders om meer en pro-

actiever te investeren in 

Overname van aanbeveling PwC om na te denken 

over niet-financiële en financiële prikkels die ertoe 

bijdragen dat netbeheerders meer en pro-actiever 

investeren in marktfaciliterende activiteiten en 
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marktfaciliterende activiteiten en 

innovaties (in samenwerking met de 

netbeheerders). 

innovaties. Dit is van belang om de marktwerking 

verder te verbeteren. 

 

 

Vraag 6: in hoeverre bent u het eens met de bovengenoemde prioriteiten voor de 

groothandelsmarkten voor gas? Licht uw antwoord toe. 

 

Vraag 7: welke eventuele andere prioriteiten ontbreken volgens u in de tabel? Licht uw antwoord 

toe. 

 

Vraag 8: wat zou volgens u de volgorde van de prioriteiten moeten zijn? Licht uw antwoord toe. 

 

Vraag 9: zijn de voorgestelde acties wat u betreft voldoende concreet? Licht uw antwoord toe. 

 

Vraag 10: welke rol verwacht u van de NMa bij de voorgestelde acties en welke rol ziet u voor 

marktpartijen? Licht uw antwoord toe. 

 

 


