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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Op 21 maart 2013 is VEMW per e-mail op de hoogte gesteld van de mogelijkheid een reactie te 
geven op het consultatiedocument strategische prioriteiten E & G groothandelsmarkten. In dit 
consultatiedocument formuleert de ACM haar prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor de 
komende drie jaar. In het consultatiedocument stelt de ACM aan marktpartijen een aantal vragen. 
VEMW maakt van de geboden gelegenheid tot het beantwoorden van de vragen graag gebruik. 
Alvorens dit te doen vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken: 
 
Ontbreken van essentiële informatie 
In het consultatiedocument wordt aangegeven dat de ACM prioriteit geeft aan de volgende 
onderwerpen: 

 

• Voltooiing van marktintegratie 

• Optimale voorwaarden scheppen voor marktwerking 

• Waarborgen van leverings- en voorzieningszekerheid 
 
VEMW is bezorgd over het feit dat de prioriteiten zijn gebaseerd op onderzoek uit 2009. De ACM 
geeft aan dat, naar aanleiding van het rapport “de Nederlandse energiemarkten in 2009, 
Streefbeeld – knelpunten – maatregelen”, haar rechtsvoorganger een aantal maatregelen 
geformuleerd heeft en dat een deel van de punten zijn aangepakt. Het is niet duidelijk welke 
zaken aangepakt en onderzocht zijn en waar op dit moment nog duidelijke knelpunten bestaan. 
De keuze om niet meer elk jaar een marktmonitor groothandelsmarkten te publiceren maar 
slechts een liquiditeitsrapportage maakt het nog lastiger om te beoordelen hoe de energiemarkt 
ervoor staat. VEMW vindt deze beslissing buitengewoon ongewenst.  
Een aantal urgente problemen op de groothandelsmarkten wordt door de ACM niet benoemd 
zoals: 
 

• de (onverklaarbaar) hoge gasprijs in Europa 

• het ontbreken van concurrentie op de (Nederlandse) gasmarkt  

• De hoge mate van onmisbaarheid van spelers op de elektriciteitsmarkt  
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De ACM stelt dat de activiteiten die de ACM de afgelopen jaren heeft ondernomen hun vruchten 
beginnen af te werpen. Zo stelt de ACM dat de liquiditeit en handelsvolumes gelijk zijn gebleven. 
De liquiditeitsrapportage wordt echter met een grote vertraging gepubliceerd en de resultaten zijn 
dan ook achterhaald. De liquiditeit op de forwardmarkten is juist enorm afgenomen. Zoals 
hierboven ook al aangegeven is het verder niet duidelijk welke activiteiten van de ACM, om 
concurrentie te bevorderen, hun vruchten afwerpen. Zonder duidelijke marktrapportage is die 
stelling volgens VEMW gratuit.   
 
VEMW vraagt de ACM ook deze onderwerpen te agenderen en op zijn minst te kwantificeren. 
Een adequate marktmonitor groothandelsmarkten is hierbij onontbeerlijk, immers, de gasmarkt 
geeft geen uitkomsten die verwacht zouden mogen worden op basis van vraag en aanbod, 
ondanks dat de afgelopen jaren belangrijke knelpunten op de Nederlandse markt (leveringsplaats 
dominante partij, kwaliteitsconversie, balancering/flexibiliteit, liquiditeit korte termijn gasproducten, 
beschikbaarheid interconnectiecapaciteit, transparantie) zijn aangepakt. Gelet op de koppeling 
van de gas- en elektriciteitsmarkt heeft dit ook uitwerking op de elektriciteitsmarkt 
(prijsontwikkeling, positie WKK). 
 
 
Europese Context 
 
Europese netcodes 
De ACM geeft aan voorstander te zijn van het zogenaamde early implementation. Vaak zijn de 
uitkomsten van discussies omtrent Europese network codes onvoorspelbaar. Hoewel VEMW een 
proactief handelen in principe ondersteunt zijn wij van mening dat de ACM waakzaam moet zijn 
met het aanpassen van regelgeving vooruitlopend op Europese discussies.  
 
Marktintegriteit & transparantie 
In het consultatiedocument wordt kort gerefereerd aan de Europese regelgeving met betrekking 
tot marktintegriteit en transparantie (REMIT) die sinds 2011 van kracht is. VEMW is van mening 
dat deze regelgeving, alsmede haar implementatie voor industriële afnemers die onder REMIT 
vallen nog lang niet duidelijk genoeg is. Zo is het nog steeds niet duidelijk wanneer er sprake is 
van voorkennis inzake geplande uitval van installaties die gas verbruiken. Daarnaast lopen 
industriële verbruikers het risico op misbruik van kennis op de markten van hun eigen producten 
indien zij verplicht zijn informatie te verschaffen over storingen en andere ongebruikelijke 
incidenten. De ACM moet duidelijk aangeven hoe daar mee om moet worden gegaan. Daarnaast 
laten de implementing acts van de Europese Commissie op zich wachten. VEMW vraagt de ACM 
om zich in te zetten voor duidelijke regels voor marktpartijen met betrekking tot marktintegriteit en 
transparantie. 
 
Capaciteitsmechanismen & spanningskwaliteit  
VEMW maakt zich ernstig zorgen over de invoering van capaciteitsmechanismen in de ons 
omringende landen. VEMW is van mening dat dit soort nationale mechanismen, die bovendien 
niet op elkaar zijn afgestemd, de totstandkoming van de Interne Energiemarkt in gevaar brengen. 
Daaronder vallen ook mechanismen om de spanningshuishouding op orde te houden. VEMW is 
het eens met de ACM dat er in Nederland geen aanleiding is om overhaaste beslissingen te 
nemen. VEMW betwijfelt of de ACM een voortrekkersrol moet spelen bij het entameren van 
discussies in Nederland en Europa.  
 
Het invoeren van een capciteitsmechanisme, om welke reden dan ook, kan volgens VEMW 
alleen een measure of last resort zijn. In plaats van het mitigeren van de huidige marktuitkomsten 
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moet de ACM zich richten op het in EU verband ervoor zorgen dat de markt zijn werk kan doen. 
Dit kan door middel van: 
  

1. Wegnemen van markverstoringen  
2. Ontwikkelen en verbeteren van de interne Europese Energiemarkt 
3. Stimuleren van efficiënte oplossingen zoals demand side response en het bevorderen   

van de ontwikkeling van elektriciteitsopslag. 
 

Ten aanzien van de problematiek spanningshuishouding zal allereerst duidelijk aangetoond 
moeten worden wat de omvang van het probleem is. Als blijkt dat met de huidige maatregelen de 
spanningshuishouding niet op peil kan worden gehouden dan zal daarvoor een oplossing gezocht 
moeten worden. Als een oplossing nodig is dan moet deze gebaseerd worden op transparante 
markt gebaseerde mechanismen, waarbij alle partijen de kans krijgen om snel regelbare 
capaciteit aan te bieden.  
 
Vragen 
 
Vraag 1: in hoeverre bent u het eens met de bovengenoemde prioriteiten voor de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit? 
 
De genoemde algemene prioriteiten die door de NMa worden genoemd met betrekking tot  de 
groothandelsmarkt voor elektriciteit zijn zeer algemeen en in die zin kan VEMW de drie algemene 
prioriteiten onderschrijven. De deelprioriteiten A t/m K kan VEMW ook in algemene zin 
onderschrijven maar zoals hieronder toegelicht zal worden ontbreken er deelprioriteiten, zijn 
sommige prioriteiten niet de taak van de ACM en is de volgorde ook niet altijd de juiste.  
 
 
Vraag 2: welke eventuele andere prioriteiten ontbreken volgens u in de tabel?  
 

• Monitoring van liquiditeitsontwikkeling op de groothandelsmarkt voor elektriciteit   

• Monitoring van de mate van concurrentie op de groothandelsmarkt voor elektriciteit 
 
 
Vraag 3: wat zou volgens u de volgorde van de prioriteiten moeten zijn? 
 
VEMW is van mening dat het scheppen van optimale voorwaarden voor marktwerking de 
belangrijkste taak van de nationale toezichthouder is. Daarvoor dient de ACM allereerst de markt 
periodiek te monitoren. Een voortrekkersrol met betrekking tot voorzienings- en 
leveringszekerheid zou volgens VEMW geen prioriteit van de ACM moeten zijn.  
  
Ten aanzien van marktintegratie zou volgens VEMW de volgorde van prioriteiten als volgt moeten 
zijn: 
 

A. Flow based marktkoppeling voor DA 
B. Integratie Intraday CWE/NWE  
C. Implementatie overige marktnetwerkcodes (Balancing en Integratie Forward markt) 
D. Herijking biedzones  
E. Onderzoeken mogelijkheden cross-border redispatch 

 
Ten aanzien van de marktwerking zou volgens VEMW de volgorde van prioriteiten als volgt 
moeten zijn: 
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A. Marktmonitoring (concurrentie & liquiditeit) 
B. Implementatie en verduidelijking van REMIT bepalingen 
C. Verbetering van naleving van transparantiebepalingen uit verordening 

 
Ten aanzien van leveringszekerheid en voorzieningszekerheid zou volgens VEMW de volgorde 
van prioriteiten als volgt moeten zijn: 
 

A. Wegnemen van marktverstoringen 
B. Onderzoeken grensoverschrijdende oplossingen 
C. Problemen met betrekking tot spanningshuishouding kwantificeren 

 
 

Vraag 4: zijn de voorgestelde acties wat u betreft voldoende concreet? 
 
De voorgestelde acties zijn niet concreet genoeg. Per prioriteitsgebied – ook de ontbrekende - 
moet duidelijk gemaakt worden welke acties de ACM concreet gaat ondernemen, voorzien van 
een tijdsplanning. 
 
 
Vraag 5: welke rol verwacht u van de ACM bij de voorgestelde acties en welke rol ziet u voor 
marktpartijen? 
 
De ACM is de onafhankelijke toezichthouder. Zij bepaalt de prioriteiten en de volgorde 
uiteindelijk. Indien de ACM vindt dat marktpartijen een rol kunnen en moeten spelen bij een 
concreet prioriteitsgebied en actiepunt, dan dient zij dit op haar initiatief aan te geven. VEMW is 
bereid op ieder verzoek van de ACM dienaangaande adequaat te reageren, bijvoorbeeld door het 
aanleveren van informatie of het geven van haar opvatting. 
 
 
Vraag 6: in hoeverre bent u het eens met de bovengenoemde prioriteiten voor de 
groothandelsmarkten voor gas? 
 
VEMW stelt vast dat de prioriteiten met name ingegeven zijn door de ontwikkeling van framework 
guidelines en network codes ten aanzien van capaciteitsallocatie, congestie management, 
balancering en tarifering. Die volgorde I, M, N, O, P is in principe in orde, waarbij VEMW tevens 
vaststelt dat deze zaken reeds in gang gezet zijn. 
Wat VEMW mist ten aanzien van prioriteitsgebied Q (REMIT) is een duidelijke invulling. Zo is nog 
steeds onduidelijk welke grens gaat gelden voor partijen die actief zijn op de gasmarkt. 
Prioriteitsgebied R (gasopslag) wordt niet door VEMW als prioriteit gezien. Bovendien 
ondersteunen wij een aanpassing van de transporttarieven voor gasopslag in het geheel niet 
omdat VEMW van mening is dat een speciaal tarief voor gasopslag in strijd is met het principe 
van non-disciminatie aangezien er onvoldoende basis voor tariefdifferentiatie is.   
 
 
Vraag 7: welke eventuele andere prioriteiten ontbreken volgens u in de tabel?  
 
Wat VEMW mist is het volgende: 
 

• Monitoring van liquiditeitsontwikkeling op de (Europese) groothandelsmarkt voor gas   

• Monitoring van de mate van concurrentie op de (Europese) groothandelsmarkt voor gas 

• Verandering van gaskwaliteit en de impact op eindverbruikers 
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Vraag 8: wat zou volgens u de volgorde van de prioriteiten moeten zijn? 
 
Zie ook antwoord op vraag 6 en 7. Hierbij tekenen wij aan dat de missende prioriteiten (antwoord 
op vraag 7) voor ons een hoge plaatsing op de lijst moeten krijgen: 

1. Marktuitkomsten – marktmonitoring 
2. Early implementation balancering 
3. Early implementation capaciteitsallocatie en congestie management 
4. Gaskwaliteit 
5. Investeringen 
6. Transparantie (REMIT) 
7. opslag 

 
 
Vraag 9: zijn de voorgestelde acties wat u betreft voldoende concreet? 
 
De voorgestelde acties zijn niet concreet genoeg. Voorbeeld is REMIT. Per prioriteitsgebied – 
ook de ontbrekende - moet duidelijk gemaakt worden welke acties de ACM concreet gaat 
ondernemen, voorzien van een tijdsplanning. 
 
 
Vraag 10: welke rol verwacht u van de NMa bij de voorgestelde acties en welke rol ziet u voor 
marktpartijen? 
 
De ACM is de onafhankelijke toezichthouder. Zij bepaalt de prioriteiten en de volgorde 
uiteindelijk. Indien de ACM vindt dat marktpartijen een rol kunnen en moeten spelen bij een 
concreet prioriteitsgebied en actiepunt, dan dient zij dit op haar initiatief aan te geven. VEMW is 
bereid op ieder verzoek van de ACM dienaangaande adequaat te reageren, bijvoorbeeld door het 
aanleveren van informatie of het geven van haar opvatting. 
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan er van uit dat onze 
zienswijze onderdeel zal zijn van uw besluitvormingsproces om te komen tot een strategische 
prioriteitsstelling ten aanzien van groothandelsmarkten. Vanzelfsprekend zijn wij desgewenst 
beschikbaar voor het verschaffen van een nadere (mondelinge) toelichting. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 
 
 
dr. H. Grünfeld, 
Algemeen directeur 
 
 
 
 


