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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 en artikel 5, zesde lid, van de 

Elektriciteitswet 1998. 
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1 Samenvatting 

 

1. Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer Nederland) heeft een voorstel 

ingediend voor het wijzigen van de Netcode Elektriciteit (hierna: de Netcode). De 

wijzigingen zien op de invoering van flow-based marktkoppeling. Aangezien flow-based 

marktkoppeling ook de congestiebeheersprocedures wijzigt, is ACM verzocht om deze 

procedures goed te keuren. 

 

2. De elektriciteitsnetten van de landen in centraal-west-Europa zijn onderling verbonden, 

hetgeen handel in elektriciteit tussen de verschillende landen mogelijk maakt. Concurrentie 

tussen producenten van verschillende landen leidt tot een scherpere prijs op de 

groothandelsmarkten. De transportcapaciteit tussen de verschillende landen is echter 

beperkt en om deze reden moet de beschikbare capaciteit efficiënt worden benut. Flow-

based marktkoppeling (hierna ook: flow-based) benut de beschikbare capaciteit efficiënter 

dan de huidige marktkoppeling ATC. Het verschil tussen de Duitse en de Nederlandse 

elektriciteitsprijs neemt af en de Nederlandse elektriciteitsprijs zal dalen. Flow-based levert 

naar verwachting meer dan EUR 100 miljoen euro per jaar aan welvaart op voor de 

deelnemende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en België). 

 

3. Flow-based verbetert het mechanisme waarbij transportcapaciteit voor 

grensoverschrijdende handelstransacties via de elektriciteitsbeurzen aan de markt wordt 

toegewezen. Het wijst de beschikbare dag-vooruit transportcapaciteit toe aan transacties op 

basis van: 

 De waarde die deze transacties vertegenwoordigen (verschil tussen koop en 

verkoopprijs);  

 De mate waarin deze transacties het elektriciteitsnet belasten. 

 

Flow-based wijst de capaciteit toe aan transacties die een hoge waarde vertegenwoordigen 

én een lage belasting op het net veroorzaken. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het 

elektriciteitsnet. Vergeleken met de huidige manier van marktkoppeling is flow-based dus 

efficiënter, omdat flow-based, in tegenstelling tot de huidige vorm van marktkoppeling, ook 

rekening houdt met de belasting van het elektriciteitsnet. 

 

4. Procesmatig gaat flow-based marktkoppeling als volgt te werk. Allereerst bepalen de 

netbeheerders van Nederland, Duitsland, België en Frankrijk wat de belasting is van het 

elektriciteitsnet en hoeveel capaciteit er beschikbaar is voor flow-based marktkoppeling. Zij 

doen aannames over de verwachte vraag en aanbod, waarbij zij de elektriciteitsproductie 

inschatten. Met deze geschatte capaciteit worden beursorders, waaronder 

grensoverschrijdende handelstransacties, op de verschillende elektriciteitsbeurzen 

uitgevoerd. Het kan zijn dat een of twee netcomponenten (bv. hoogspanningskabels) 

maximaal dreigen te worden belast. Niet alle beursorders kunnen in dat geval worden 
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uitgevoerd. Het flow-based mechanisme bepaalt dan, met behulp van de in randnummer 3 

genoemde parameters, welke orders worden uitgevoerd, en welke orders niet worden 

uitgevoerd.  

 

5. Netbeheerders moeten volgens Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het 

net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1228/2003 (hierna: de Verordening) en Bijlage I bij de Verordening de maximale 

capaciteit op een niet-discriminatoire manier ter beschikking stellen aan de markt. De 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) stelt in dit besluit vast dat flow-based hieraan 

voldoet. Tegelijkertijd is flow-based marktkoppeling een complex nieuw systeem, dat op 

verschillende punten verbeterd kan worden. Om deze reden hebben de toezichthouders 

van de deelnemende landen afgesproken om de werking van flow-based te monitoren. 

Daarnaast hebben de toezichthouders afgesproken dat netbeheerders onderzoek moeten 

doen naar mogelijke verbeteringen van de flow-based methodiek, zodat gegarandeerd 

wordt dat er meer capaciteit beschikbaar komt voor de markt en dat deze capaciteit eerlijker 

wordt verdeeld. Netbeheerders zijn verplicht deze verbeteringen door te voeren om in 

overeenstemming te blijven met bovengenoemde eisen uit Europese regelgeving en de nog 

in te voeren “Commission Regulation establishing a Guideline on Capacity Allocation and 

Congestion Management” (hierna: CACM-concept). Deze afspraken zijn vastgelegd in een 

Memorandum of Understanding en een Common Paper, die als bijlagen bij dit besluit zijn 

gevoegd.  

 

6. Flow-based is, naar het oordeel van ACM, een grote verbetering ten opzichte van de 

huidige marktkoppeling. ACM neemt de voorgestelde wijzigingen van de Netcode van 

Netbeheer Nederland over. Belanghebbenden kunnen tegen dit onderdeel van het besluit 

beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarnaast keurt ACM de 

congestiebeheersprocedures goed. Tegen dit onderdeel van het besluit kunnen 

belanghebbenden bezwaar maken bij ACM.  

 

2 Inleiding 

 

7. Met dit besluit geeft ACM uitvoering aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de 

E-wet). Op grond hiervan stelt ACM tariefstructuren en voorwaarden vast naar aanleiding 

van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. De gezamenlijke netbeheerders 

worden statutair vertegenwoordigd door de vereniging van energienetbeheerders, 

Netbeheer Nederland.  
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8. ACM geeft met dit besluit ten eerste haar oordeel op het voorstel van Netbeheer Nederland, 

ontvangen op 27 september 2013, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 31 van de E-wet. Het voorstel bevat wijzigingen van de Netcode en betreft het 

bepalen van de dag-vooruit transportcapaciteit voor grensoverschrijdende handel in 

elektriciteit tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk en België
1
 met gebruik van de flow-based 

methodiek voor gecoördineerde capaciteitsbepaling. Netbeheer Nederland stelt dat met de 

implementatie invulling wordt gegeven aan de voorwaarden voor efficiënte en 

marktconforme toewijzing van de beschikbare capaciteit voor grensoverschrijdende handel 

in elektriciteit als vastgelegd in de Verordening en Bijlage I bij de Verordening. 

 

9. Netbeheer Nederland heeft ook een zogenoemd “approval package” aan de 

toezichthouders gestuurd. In dit Engelstalige document werken de 

transmissiesysteembeheerders en elektriciteitsbeurzen van de CWE-regio de werking van 

flow-based marktkoppeling in detail uit. Netbeheer Nederland heeft ACM verzocht het 

approval package, als voorstel voor congestiebeheersprocedures, op grond van artikel 5, 

zesde lid, van de E-wet, goed te keuren. Het besluit ziet, ten tweede, op deze goedkeuring. 

Het approval package bevat ook de congestie-inkomensverdeling. Ten aanzien daarvan 

wijst ACM op het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/201829. ACM publiceert de  

hierboven genoemde documenten bij dit besluit op haar internetpagina. 

 

10. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 3 van dit besluit bevat de gevolgde 

procedure. Hoofdstuk 4 bevat het wettelijk kader. Het ontvangen voorstel en relevante 

informatie die ACM eventueel naar aanleiding van het voorstel heeft ontvangen zijn 

samengevat in hoofdstuk 5. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in 

hoofdstuk 6. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 7). 

 

11. ACM heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van het 

besluit. Bijlage 1 bevat de vastgestelde wijzigingen. Bijlage 2 bevat het door de 

toezichthouders van de CWE-regio vastgestelde Memorandum of Understanding. Bijlage 3 

bevat het door de toezichthouders van de CWE-regio vastgestelde Common Paper.    

                                                      
1
 De Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk vormen gezamenlijk de Central West Europe (CWE-) regio. 

Luxemburg en Oostenrijk hebben echter geen aparte handelsmarkten, maar maken onderdeel uit van de Duitse 

prijszone.  



 

   

Besluit 

 
6
/7

6
 

3 Procedure van totstandkoming van dit besluit 

 

12. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van 

dit besluit.  

 

13. Bij brief van 13 augustus 2013 zijn de congestiebeheersprocedures voor 

landsgrensoverschrijdende netten aan ACM voorgelegd. Bij e-mail van 13 maart 2015 is 

een nieuwe versie van deze procedures voorgelegd aan de toezichthouders van de CWE-

regio. 

 

14. Bij brief van 25 september 2013, ontvangen op 27 september 2013,
2
 heeft Netbeheer 

Nederland bij ACM een voorstel ingediend tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 31 van de E-wet. Het voorstel bevat wijzigingen van de Netcode. Voor zover het 

besluit ziet op de wijziging van de Netcode is afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing. Bij het voorstel heeft Netbeheer Nederland het Engelstalige 

approval package gevoegd. Na overleg tussen de transmissiesysteembeheerders en 

elektriciteitsbeurzen van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk 

(hierna: de project partners) en de nationale toezichthouders hebben de project partners het 

approval package aangepast. Vervolgens heeft Netbeheer Nederland op 1 augustus 2014 

een bijgewerkte versie van het voorstel aan ACM gezonden.  

 

15. Bij brief van 8 augustus 2014
3
 heeft ACM Netbeheer Nederland opgedragen het voorstel te 

wijzigen op grond van artikel 36, derde lid, van de E-wet. In de wijzigingsopdracht heeft 

ACM verzocht het voorstel aan te passen wat betreft het gebruik van de term 'scenario', de 

onduidelijke specificering van de uitkomsten van het flow-based calculatieproces, de 

onduidelijkheid over de input en output van de flow-based methodiek en het goedkeuren 

van het ´approval package´ en de keuze voor een intuïtieve versie van flow-based, zodanig 

dat het voorstel in lijn wordt gebracht met artikel 36, eerste lid, onderdeel e, van de E-wet. 

 

16. In zijn brief van 20 augustus 2014
4
 heeft Netbeheer Nederland aan deze wijzigingsopdracht 

voldaan en een gewijzigd voorstel ingediend. In het vervolg van dit besluit worden, als 

gesproken wordt over het voorstel, ook de aangebrachte wijzigingen bedoeld naar 

aanleiding van de wijzigingsopdracht. 

 

17. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM het 

ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van zes weken 

ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is 

                                                      
2
 Met kenmerk BR-13-876. 

3
 Met kenmerk ACM/DE/2014/204666. 

4
 Met kenmerk BR-14-1000. 
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kennis gegeven in de Staatscourant van 2 september 2014.
5
 ACM heeft hiermee 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld schriftelijk zienswijzen te geven op het 

voorstel.  

 

18. Op 14 oktober 2014 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor 

spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is mededeling 

gedaan aan Netbeheer Nederland en andere belanghebbenden. 

 

19. ACM heeft een schriftelijke zienswijze ontvangen van de Vereniging Energie-Nederland 

(hierna: Energie-Nederland).
6
 Daarnaast is een gezamenlijke zienswijze van APX en 

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) ontvangen.
7
 Deze zienswijzen zijn gepubliceerd op de 

internetpagina van ACM. 

 

20. Na overleg hebben de transmissiesysteembeheerders en elektriciteitsbeurzen het approval 

package begin 2015 wederom aangepast. De definitieve versie van het approval package is 

gepubliceerd op www.casc.eu en op de internetpagina van ACM.  

 

21. Onderdeel van het approval package is de procedure voor de verdeling van de 

veilingopbrengsten tussen de transmissienetbeheerders. Deze procedure heeft ACM in het 

besluit met kenmerk ACM/DE/2015/201829 beoordeeld.  

 

22. ACM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de invoering van flow-based 

marktkoppeling door een externe adviseur. Het rapport heeft ACM gepubliceerd op de 

internetpagina van ACM. 

 

23. ACM heeft vervolgens samen met de andere toezichthouders van de CWE-regio een 

Memorandum of Understanding (MoU) opgesteld en bekrachtigd. Daarnaast hebben de 

toezichthouders het gezamenlijke standpunt over de invoering van flow-based 

marktkoppeling verwerkt in een Common Paper. Beide documenten zijn als bijlage bij dit 

besluit gevoegd.  

 

24. Op grond van de notificatierichtlijn
8
 dienen lidstaten ieder ontwerp voor technische 

voorschriften voor te leggen aan de Europese Commissie. 

 

                                                      
5
 Staatscourant 2014, nr. 24759. 

6
 Brief van 13 oktober 2014 met kenmerk ENL-2014-0079. 

7
 E-mail van 16 oktober 2014, kenmerk ACM/DE/2014309769. 

8
 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op 

het gebied van normen en technische voorschriften. 
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25. ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat als bedoeld in de 

notificatierichtlijn. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter 

notificatie aangeboden. 
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4 Wettelijk kader 

 

26. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen 

voor dit besluit.  

 

27. Het voorstel van Netbeheer Nederland betreft een voorstel tot wijziging van de voorwaarden 

bedoeld in artikel 31 van de E-wet en een wijziging van de congestiebeheersprocedures, 

als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de E-wet. 

 

28. Artikel 5, zesde lid, van de E-wet luidt: 

6. De Autoriteit Consument en Markt beslist over de goedkeuring van de door de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gehanteerde 

congestiebeheersprocedures voor landsgrensoverschrijdende netten. 

 

29. Artikel 31, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, van de E-wet luidt: 

1. Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en de in artikel 6 van  

verordening 714/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de 

Autoriteit Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens afnemers te 

hanteren voorwaarden met betrekking tot: 

a. de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens 

elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien van 

een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van elektriciteit over het net, 

 […]. 

4. In de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kunnen voorwaarden 

worden gesteld omtrent het bepalen van de omvang van de capaciteit voor het transport 

van elektriciteit over het landsgrensoverschrijdend net en voor het toewijzen van de 

beschikbare capaciteit op dat net, waaronder tevens begrepen wordt het veilen van 

capaciteit dan wel het volgens een andere marktconforme methode toewijzen van 

capaciteit, en het toewijzen van capaciteit die een afnemer niet gebruikt. De voorwaarden 

kunnen de nodige voorzieningen bevatten gericht op het voorkomen van belemmeringen 

voor goede marktwerking. 

 

30. Artikel 33 van de E-wet luidt:  

1. De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van 

partijen op de elektriciteitsmarkt over de voorstellen met betrekking tot de 

tariefstructuren en de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 27, 31 en 32, eerste lid. 

2. In de voorstellen die aan de Autoriteit Consument en Markt worden gezonden, geven 

de gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan 

de zienswijzen die de organisaties, bedoeld in het eerste lid, naar voren hebben 

gebracht. 
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3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voert overleg met de 

netbeheerders in andere landen waarmee een landgrensoverschrijdend net tot stand is 

gebracht over de voorschriften en verplichtingen inzake operationele netwerkveiligheid 

als bedoeld in artikel 31, elfde lid, voordat hij die voorschriften en verplichtingen 

vaststelt. 

 

31. Artikel 36 van de E-wet luidt:  

1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en voorwaarden vast met 

inachtneming van: 

a. het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 en 

de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 33, eerste lid, 

b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch 

verantwoord functioneren van de elektriciteitsvoorziening, 

c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 

elektriciteitsmarkt, 

d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers 

e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders, 

f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van 

de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt, 

g. de in artikel 26b bedoelde regels en 

h. verordening 714/2009 en de richtlijn. 

2. De Autoriteit Consument en Markt stelt de voorwaarden niet vast dan nadat zij zich 

met inachtneming van artikel 5 van de richtlijn ervan vergewist heeft dat de 

voorwaarden de interoperabiliteit van de netten garanderen en objectief, evenredig en 

niet-discriminatoir zijn, alsmede voor zover dat op grond van de notificatierichtlijn 

noodzakelijk is, aan de Europese Commissie in ontwerp zijn meegedeeld en de van 

toepassing zijnde termijnen, bedoeld in artikel 9 van de notificatierichtlijn, zijn 

verstreken. 

3. Indien een voorstel als bedoeld in artikel 27, 31 of 32 naar het oordeel van de 

Autoriteit Consument en Markt in strijd is met het belang, bedoeld in het eerste lid, 

onderdeel b, c, d, e of f, met de regels, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, of 

met de eisen, bedoeld in het tweede lid, draagt de Autoriteit Consument en Markt de 

gezamenlijke netbeheerders op het voorstel onverwijld zodanig te wijzigen dat deze 

strijd wordt opgeheven. Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht is van 

overeenkomstige toepassing. 

4. Indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen vier weken het voorstel wijzigen 

overeenkomstig de opdracht van de Autoriteit Consument en Markt, bedoeld in het 

derde lid, stelt de Autoriteit Consument en Markt de tariefstructuren of de voorwaarden 

vast onder het aanbrengen van zodanige wijzigingen dat deze in overeenstemming zijn 

met de belangen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met f, met de regels, 

bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, en met de eisen, bedoeld in het tweede lid. 
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32. Artikel 15, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Verordening luidt: 

1. De transmissiesysteembeheerders voorzien in mechanismen voor coördinatie en 

uitwisseling van informatie teneinde in het kader van congestiebeheer in te staan voor de 

zekerheid van de netwerken. 

2. De door de transmissiesysteembeheerders gehanteerde veiligheids-, operationele en 

planningsnormen worden openbaar gemaakt. Dit omvat tevens een algemeen model 

voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en de 

transmissiebetrouwbaarheidsmarge, een en ander gebaseerd op de elektrische en 

fysieke eigenschappen van het netwerk. Dergelijke modellen moeten door de 

regulerende instanties worden goedgekeurd. 

3. De transmissiesysteembeheerders publiceren ramingen van de voor iedere dag 

beschikbare overdrachtcapaciteit, met vermelding van eventuele reeds gereserveerde 

overdrachtcapaciteit. Deze publicaties vinden plaats op bepaalde tijdstippen vóór de dag 

van het transport en omvatten in elk geval ramingen voor de komende week en de 

komende maand, alsook een kwantitatieve aanduiding van de verwachte 

betrouwbaarheid van de beschikbare capaciteit. 

4. De transmissiesysteembeheerders publiceren relevante gegevens over de 

geaggregeerde voorziene vraag en de feitelijke vraag, over de beschikbaarheid en het 

feitelijke gebruik van activa voor elektriciteitsproductie en basislast („load”), over de 

beschikbaarheid en het gebruik van de netwerken en interconnecties, en over 

balanceringsvermogen en reservecapaciteit. Voor de beschikbaarheid en het feitelijke 

gebruik van kleine installaties voor elektriciteitsproductie en basislast mogen 

geaggregeerde ramingsgegevens worden gebruikt. 

 

33. Artikel 16, eerste, derde en vijfde lid, van de Verordening luidt: 

1.Congestieproblemen van het netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan 

de markt gerelateerde oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken 

transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan. Bij voorkeur 

dienen netcongestieproblemen te worden opgelost met van transacties losstaande 

methoden, d.w.z. methoden waarbij geen keuze tussen de contracten van afzonderlijke 

marktspelers behoeft te worden gemaakt. 

2. Procedures om transacties te beperken worden slechts toegepast in noodsituaties, 

wanneer de transmissiesysteembeheerder snel moet optreden en redispatching of 

compensatiehandel niet mogelijk is. Dergelijke procedures worden op niet-

discriminerende wijze toegepast 

Behoudens in geval van overmacht worden marktspelers met een capaciteitstoewijzing 

voor een eventuele beperking vergoed. 

3. Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de 

interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee 

grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor 

een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. 
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5. De transmissiesysteembeheerders vereffenen, voor zover dit technisch mogelijk is, de 

behoeften aan capaciteit voor elektriciteitsstromen in tegengestelde richting over de 

overbelaste koppellijn, teneinde de capaciteit van deze lijn maximaal te benutten. 

Transacties waarmee de congestie wordt verlicht mogen, met volledige inachtneming van 

de bedrijfszekerheid van het netwerk, nooit worden geweigerd. 

 

34. Artikel 1.3 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

Wanneer de geplande commerciële transacties niet verenigbaar zijn met de veilige 

exploitatie van het netwerk, moeten de transmissiesysteembeheerders de congestie 

verlichten overeenkomstig de voorschriften voor veilige exploitatie van het netwerk en 

tegelijkertijd de daarmee gepaard gaande kosten op een economisch doeltreffend niveau 

trachten te houden. Redispatching of compensatiehandel moeten worden overwogen 

wanneer minder dure maatregelen niet kunnen worden toegepast. 

 

35. Artikel 1.4 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

In geval van structurele congestie passen de transmissiesysteembeheerders onmiddellijk 

de vooraf vastgestelde en overeengekomen methoden en afspraken voor 

congestiebeheer toe. De congestiebeheermethoden moeten ervoor zorgen dat de fysieke 

elektriciteitsstromen die gepaard gaan met alle toegewezen transmissiecapaciteit 

voldoen aan de veiligheidsnormen van het netwerk. 

 

36. Artikel 1.6 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

Bij congestiebeheer wordt geen onderscheid gemaakt op basis van de transactie. Een 

specifiek verzoek voor een transmissiedienst wordt enkel afgewezen wanneer aan alle 

onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  

a) de extra fysieke elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de aanvaarding van dit 

verzoek hebben tot gevolg dat de veilige exploitatie van het elektriciteitssysteem niet 

langer kan worden gegarandeerd, en 

b) het met dat verzoek gemoeide bedrag aan geld in de congestiebeheerprocedure is 

lager dan alle andere voor aanvaarding bedoelde verzoeken om dezelfde dienst en 

voorwaarden. 

 

37. Artikel 1.7 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

Bij het definiëren van passende netwerkgebieden
9
 waarop en waartussen 

congestiebeheer van toepassing is, moeten de transmissiesysteembeheerders zich laten 

                                                      
9
 Passende netwerkgebieden in de Verordening en de Congestion Management Guidelines als bijlage van de 

Verordening, marktgebieden in de Nederlandse Netcode en biedzones in de concept versie van Europese richtsnoer 

'Capacity Allocation and Congestion Management' (CACM) van juli 2014, zijn in essentie hetzelfde: het gaat om delen 

van het netwerk waarin een marktprijs wordt bepaald en waartussen congestiemanagement wordt toegepast. In dit 

besluit zal hierna de term marktgebied(en) worden gebruikt. 
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leiden door de beginselen van rendabiliteit en minimalisering van de negatieve gevolgen 

voor de interne markt voor elektriciteit. Met name mogen transmissiesysteembeheerders 

de interconnectiecapaciteit niet beperken om congestie binnen hun eigen controlegebied 

op te lossen, behalve om de hierboven vermelde redenen en redenen van operationele 

veiligheid. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, moeten de 

transmissiesysteembeheerders ze beschrijven en alle systeemgebruikers hiervan op 

transparante wijze in kennis stellen. Een dergelijke situatie wordt alleen getolereerd 

zolang geen oplossing op lange termijn is gevonden. De methoden en projecten 

waarmee zo’n oplossing kan worden bereikt worden door de 

transmissiesysteembeheerders beschreven en op transparante wijze aan de 

systeemgebruikers gepresenteerd. 

 

38. Artikel 1.8 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

Wanneer het netwerk in het controlegebied in evenwicht wordt gebracht via operationele 

maatregelen in het netwerk en via redispatching, moet de transmissiesysteembeheerder 

rekening houden met het effect van deze maatregelen op naburige controlegebieden. 

 

39. Artikel 3.5, onderdelen a, b, en g, van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

Ter bevordering van eerlijke en doeltreffende mededinging en grensoverschrijdende 

handel, dient de in punt 3.2 beschreven coördinatie tussen de 

transmissiesysteembeheerders binnen de gebieden alle stappen te bestrijken, gaande 

van capaciteitsberekening en optimalisering van toewijzing tot veilige exploitatie van het 

netwerk, en worden de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld. Deze coördinatie heeft 

met name betrekking op:  

a) het gebruik van een gemeenschappelijk transmissiemodel dat doeltreffend omspringt 

met fysieke loop-flows en rekening houdt met de verschillen tussen fysieke en 

commerciële stromen;  

b) de toewijzing en nominering van capaciteit om doeltreffend om te springen met 

onderling afhankelijke fysieke loop-flows; 

g) de verificatie van de stromen om te voldoen aan de eisen inzake netwerkbeveiliging 

voor operationele planning en realtime-exploitatie; 

 

40. Artikel 3.6 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

De coördinatie omvat ook de uitwisseling van informatie tussen 

transmissiesysteembeheerders. De kenmerken, het tijdstip en de frequentie van de 

informatie-uitwisseling moet verenigbaar zijn met de activiteiten van punt 3.5 en met de 

werking van de elektriciteitsmarkten. Deze informatie-uitwisseling stelt de 

transmissiesysteembeheerders met name in staat de algemene situatie van het netwerk 

zo goed mogelijk te voorspellen, zodat ze de stromen in hun netwerk en de beschikbare 

interconnectiecapaciteiten kunnen beoordelen. Een transmissiesysteembeheerder die 

informatie verzamelt in naam van andere transmissiesysteembeheerders moet de 



 

   

Besluit 

 
1
4
/7

6
 

resultaten van deze gegevensverzameling teruggeven aan de deelnemende 

transmissiesysteembeheerder. 

 

41. Artikel 5.2 van Bijlage I bij de Verordening luidt: 

Transmissiesysteembeheerders publiceren een algemene beschrijving van de 

congestiebeheermethoden die in diverse omstandigheden worden toegepast om zoveel 

mogelijk capaciteit ter beschikking te stellen van de markt, alsook een algemeen systeem voor 

de berekening van de interconnectiecapaciteit voor de verschillende tijdsbestekken, gebaseerd 

op de werkelijke elektrische en fysieke toestand van het netwerk. Een dergelijk systeem moet 

door de regulerende instanties van de lidstaten worden beoordeeld. 

  



 

   

Besluit 

 
1
5
/7

6
 

5 Het voorstel 

 

42. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van het ontvangen (gewijzigde) voorstel en 

relevante informatie die ACM naar aanleiding van het voorstel heeft ontvangen.  

 

5.1 Aanleiding voorstel en gevolgde procedure 

43. Netbeheer Nederland noemt als aanleiding voor het voorstel dat de verantwoordelijke 

ministers, toezichthouders, transmissiesysteembeheerders (TSO's), elektriciteitsbeurzen en 

vertegenwoordigers van marktpartijen van de centraal-west-Europese regio (CWE-regio, 

bestaande uit: Benelux, Duitsland en Frankrijk) op 6 juni 2007 een MoU hebben 

ondertekend, waarmee het voornemen van alle partijen is bekrachtigd om een flow-based 

marktkoppeling te ontwikkelen en te implementeren.  

 

44. Flow-based marktkoppeling betreft een mechanisme waarbij de beschikbare dag-vooruit 

transportcapaciteit voor grensoverschrijdende handel op impliciete wijze via de 

elektriciteitsbeurzen aan de markt wordt toegewezen, en waarbij de gecoördineerde 

bepaling van de beschikbare capaciteit een directe relatie heeft met de fysieke stromen die 

door commerciële transacties in het transportnet voor elektriciteit worden uitgelokt. 

Netbeheer Nederland stelt in haar voorstel dat met de implementatie van flow-based 

marktkoppeling invulling wordt gegeven aan de voorwaarden voor efficiënte en 

marktconforme toewijzing van de beschikbare capaciteit voor grensoverschrijdende handel 

in elektriciteit als beschreven in de Verordening en Bijlage I bij de Verordening.  

 

45. Gedurende de ontwikkeling van het marktkoppelingsmechanisme is besloten om de flow-

based marktkoppeling gefaseerd in te voeren. In de eerste fase is gestart met een op ATC 

(Available Transmission Capacity) berekening gebaseerde marktkoppeling; deze 

marktkoppeling is gestart op 9 november 2010. Bij de capaciteitsbepaling voor de ATC-

gebaseerde marktkoppeling wordt de beschikbare transportcapaciteit door de TSO's van te 

voren verdeeld over de grensverbindingen.10 Bij de capaciteitsbepaling voor de flow-based 

marktkoppeling vindt deze verdeling niet vooraf plaats, maar wordt de capaciteit verdeelt 

tijdens het impliciete allocatieproces en op basis van de daadwerkelijke fysieke stromen. 

Deze methodiek levert een efficiëntere en meer marktconforme toewijzing van de 

beschikbare transportcapaciteit, en is daarmee onderschreven als doelmodel voor 

capaciteitsbepaling in vermaasde wisselstroomnetten in diverse regelgeving en richtlijnen, 

waaronder de Verordening, Bijlage I bij de Verordening, en de Network Code on Capacity 

Allocation and Congestion Management.11 

 

                                                      
10

 Artikel 5.6.7 van de Netcode Elektriciteit. 

11
 Zie: ec.europa.eu/energy. 
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46. Een belangrijk aspect van de implementatie van de flow-based marktkoppeling is de 

aanpassing van de technische voorwaarden elektriciteit in de Netcode en de vaststelling 

daarvan. Deze bepalen thans immers dat de transportcapaciteit voor grensoverschrijdende 

handel tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België middels de ATC-methode 

wordt berekend. Het doel van het voorliggende voorstel is om de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet de bevoegdheid te geven om de beschikbare 

transportcapaciteit via de flow-based methodiek te bepalen en beschikbaar te stellen. Deze 

beschikbare capaciteit wordt vervolgens met het reeds bestaande impliciete 

allocatiemechanisme van prijskoppeling (inclusief fall back) aan de markt toegewezen.  

 

47. Netbeheer Nederland heeft het approval package aan ACM gezonden. Het approval 

package bevat gewijzigde congestiebeheersprocedures. In dit document werken de 

transmissiesysteembeheerders de werking van flow-based marktkoppeling in detail uit, 

alsmede de congestie-inkomstenverdeling.  

 

48. Netbeheer Nederland heeft het voorstel vastgesteld en besproken met representatieve 

organisaties tijdens een overleg van het gebruikersplatform elektriciteits- en 

gastransportnetten (hierna: GEN-overleg) in augustus 2013. Een verslag van het overleg is 

als bijlage bij het voorstel gevoegd. Daarnaast hebben tussen augustus 2013 en maart 

2014 verschillende Market Parties Platforms plaatsgevonden, waar representatieve 

organisaties hun inbreng naar voren hebben kunnen brengen.  

 

5.2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen en zienswijze  

49. In het voorstel licht Netbeheer Nederland toe dat de flow-based marktkoppeling op 

hoofdlijnen als volgt werkt. Op basis van een gezamenlijk netmodel bepalen de TSO’s van 

de CWE-regio hoeveel capaciteit beschikbaar is voor grensoverschrijdende handel. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke stromen over de verschillende 

netcomponenten (hoogspanningskabels) die een bepaalde maximale stroom toelaten. De 

markt wordt vervolgens op de ochtend voor de dag van uitvoering geïnformeerd over de 

beschikbare capaciteit, waarna zij biedingen voor de verkoop of koop van elektriciteit 

kunnen plaatsen op de beurzen van de CWE-regio. Het marktkoppelingsalgoritme bepaalt 

vervolgens welke biedingen op die beurzen kunnen worden geaccepteerd, rekening 

houdend met de capaciteit die voor die uitwisselingen beschikbaar is. Gegeven de schaarse 

transportcapaciteit zullen de transacties die de meeste welvaart genereren (dat zijn de 

transacties die het grootste verschil tussen koop- en verkoopprijs hebben) worden gesloten. 

Het doel van het mechanisme is dat, gegeven de schaarse transportcapaciteit, de meeste 

welvaart wordt gegenereerd. 
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50. Ter volledigheid is in onderstaande figuur het flow-based marktkoppelingsproces 

weergegeven, zoals beschreven in het codewijzigingsvoorstel. Aan de hand van dit proces 

wordt dieper ingegaan op de werking van flow-based marktkoppeling.  

Overige TSOs

Tennet

Netmodel

[1] Netmodel

GSK

CB

EC

Centrale

Systeem

[2]Samenvoeging

netmodellen

[3] Berekening flow

based parameters

(PTDF en RAM)

[4] Lokale

analyse FB

parameters

Marktkoppeling

Systeem

[8] Alloocatie van flow

based capaciteit aan

handel

Marktpartijen
[7] Biedingen

op beurs

[6] Finale berekening

flow based parameters

[5] LT

nominaties

 

 

 

[1] Iedere TSO genereert een netmodel voor congestievoorspelling, Generator Shift Key 

(GSK), en een lijst met kritieke netcomponenten (CB) en external constraints (EC). Deze 

vormen de input voor de flow-based capaciteitsberekening en worden later besproken.  

[2] De individuele netmodellen worden op de grensverbindingen van het betreffende land, 

gekoppeld aan alle individuele netmodellen van de andere landen. Dit resulteert in een 

gezamenlijk netmodel voor congestievoorspelling voor twee dagen later, dat gebruikt 

wordt voor de flow-based berekeningsmethodiek. 

[3] Aan de hand van de individuele TSO-gegevens en het gezamenlijk netmodel worden de 

flow-based parameters berekend: 

 PTDF matrix – weergave van de verandering van de fysieke stroom op een kritiek 

netcomponent veroorzaakt door een verandering van de netto positie in een bepaald 

marktgebied. 

 Beschikbare capaciteit (Remaining Available Margin (RAM) – de beschikbare 

capaciteit van kritieke netcomponenten voor dag-vooruit transporten. 

De PTDF matrix en de RAM vormen samen het capaciteitsdomein; de capaciteit die 

uiteindelijk beschikbaar is voor marktkoppeling.  

[4] Lokaal wordt door de TSO's nog een analyse van de berekende flow-based parameters 

uitgevoerd. Daarnaast wordt gecoördineerd gekeken of beheersmaatregelen toegepast 

moeten worden om de netveiligheid op basis van deze voorspelling te garanderen in lijn 

met de randvoorwaarde als genoemd in artikel 5.7.2.3 van de Netcode. 

[5] Op dag-vooruit in de ochtend ontvangen de TSO's de nominaties van de op jaar- en 
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maand toegewezen capaciteitsrechten van de marktpartijen.  

[6] De flow-based parameters worden gecorrigeerd voor de ontvangen nominaties en de 

voor de berekening overbodige netcomponenten worden van de set van kritieke 

netcomponenten verwijderd.  

[7] Biedingen van vraag- en aanbod-orders van marktpartijen worden via de lokale 

elektriciteitsbeurs in de marktkoppeling gebracht.  

[8] In de marktkoppeling worden de biedingen van marktpartijen, met inachtneming van het 

beschikbare capaciteitsdomein, optimaal gematched met gebruik van de procedure van 

impliciete veiling. 

 

51. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4 en 5 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. In onderstaande randnummers wordt hierna per 

onderdeel het voorstel van Netbeheer Nederland behandeld. Hierbij wordt ook de volgorde 

van het voorstel aangehouden. Voor een integrale beschrijving wordt verwezen naar het 

approval package. 

 

Definitie kritieke netcomponenten 

52. In het voorstel licht Netbeheer Nederland toe dat een fundamenteel principe van de  

flow-based methodiek voor capaciteitsbepaling is dat de grensoverschrijdende 

transportcapaciteit wordt bepaald aan de hand van de maximale beschikbare capaciteit van 

de 'kritieke netcomponenten' in het hoogspanningsnet. Een kritiek netcomponent is een 

netcomponent die significant wordt beïnvloed door de landsgrensoverschrijdende handel in 

elektriciteit. Het kritieke netcomponent wordt gecontroleerd onder een enkelvoudige storing, 

de 'kritieke storing' van een netcomponent, voor de bepaling van de veilig beschikbare 

transportcapaciteit voor landsgrensoverschrijdend handel. De kritieke netcomponenten en 

kritieke storingen zijn dan ook als volgt te kenmerken: landsgrensoverschrijdende 

verbindingen of verbindingen van het landelijk hoogspanningsnet die significant worden 

beïnvloed door landsgrensoverschrijdende handel in elektriciteit; gemonitord onder situaties 

van enkelvoudige storingen van netcomponenten. 

 

53. Artikel 16, derde lid, van de Verordening stelt het volgende beginsel inzake 

congestiebeheer:  

"Marktspelers krijgen de beschikking over de maximale capaciteit van de interconnecties 

en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee 

grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor 

een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen." 

 

54. Om de randvoorwaarde als genoemd in het huidige artikel 5.7.2.1 van de Netcode in lijn te 

brengen met dit beginsel van de Verordening en de principes van de flow-based methodiek 

wordt voorgesteld dit artikel aan te passen zodanig dat deze geldt wanneer de roll back 
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procedure van toepassing is, en daarnaast een nieuw artikel (5.7.2.1a) te introduceren.  

Netbeheer Nederland stelt voor de volgende bepalingen in de Netcode op te nemen: 

"5.7.2.1  Indien bij de bepaling van de transportcapaciteit in paragraaf 5.7.1, de 

transportcapaciteit wordt beperkt door de capaciteit van verbindingen in het net die niet tot de 

landsgrensoverschrijdende verbindingen behoren, zal deze beperking eerst zoveel mogelijk 

door operationele middelen worden opgelost alvorens de transportcapaciteit wordt beperkt." 

En:  

 

"5.7.2.1a  Bij het bepalen van het capaciteitsdomein geldt het principe dat de maximale 

capaciteit van de grensoverschrijdende verbindingen en/of de maximale capaciteit van de 

transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende elektriciteitsstromen worden verzorgd 

(samen de "kritieke netcomponenten") beschikbaar wordt gesteld, zulks in overeenstemming 

met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen." 

 

55. Voor iedere combinatie van kritieke netcomponenten en kritieke storingen worden de 

invloeden van landsgrensoverschrijdende handel in de regio bepaald, dit is de gevoeligheid 

van een kritiek netcomponent en kritieke storing. Een kritiek netcomponent wordt 

beschouwd als significant beïnvloed, als de gevoeligheid van het kritieke netcomponent 

hoger is dan een vooraf in de regio afgestemde drempelwaarde.  

 

56. De beschikbare capaciteit op het kritieke netcomponent tezamen met de invloedsfactor van 

grensoverschrijdend transport op dit netcomponent bepalen uiteindelijk de beschikbare 

grensoverschrijdende capaciteitsdomein. In de paragrafen hierna worden de noodzakelijke 

elementen beschreven om de beschikbare capaciteit en beïnvloedingsfactor per kritiek 

netcomponent te bepalen. 

 

57. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.1 t/m hoofdstuk 4.3 van het approval package voor 

Nederland een gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

Netmodel voor congestievoorspelling 

58. In het voorstel licht Netbeheer Nederland toe dat de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet een congestievoorspelling maakt van het Nederlands hoogspanningsnet. 

Dit individuele netmodel voor congestievoorspelling geeft per uur de beste inschatting van 

de toestand van het Nederlandse hoogspanningsnet twee dagen voorafgaand aan de dag 

van uitvoering. Alle andere TSO's in de CWE-regio genereren een soortgelijke 

congestievoorspelling van hun net.  

 

59. Het netmodel voor congestievoorspelling van het Nederlandse hoogspanningsnet wordt 

opgebouwd uit de beste inschatting van de uitwisselingsprogramma's voor de synchroon 

gekoppelde landsgrensoverschrijdende verbindingen, daarvoor wordt de beste inschatting 

gebruikt van: 
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 de uitwisselingsprogramma's over asynchroon gekoppelde landsgrensoverschrijdende 

verbindingen (gelijkstroomverbindingen; BritNed en NorNed); 

 de voorziene niet beschikbaarheid van netcomponenten; 

 de topologie
12

; 

 de voorziene niet beschikbaarheid van productie-installaties;  

 het verbruik op het elektriciteitsnet; 

 de invoeding van productie-installaties.  

 

60. Netbeheer Nederland licht verder toe dat de individuele congestievoorspellingsmodellen 

gebalanceerd moeten zijn in de productie van eenheden, verbruik van het elektriciteitsnet en de 

uitwisseling over de landsgrensoverschrijdende wisselstroomverbindingen en 

gelijkstroomverbindingen.  

 

61. In lijn met de activiteit om te komen tot dit individuele netmodel stelt Netbeheer Nederland voor 

om artikel 5.7.1a.6 als volgt in de Netcode op te nemen: 

“De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt een congestievoorspelling van 

het Landelijk hoogspanningsnet op basis van een vooraf met de buitenlandse instellingen (als 

bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet) gezamenlijk afgestemd scenario. 

De congestievoorspelling wordt gemaakt op basis van verwachte beschikbaarheid en inzet 

van netcomponenten, verwachte beschikbaarheid en inzet van productie-installaties, 

verwachte elektriciteitsvraag, en verwachte elektriciteitsstromen op de 

landsgrensoverschrijdende gelijkstroomverbindingen Eemshaven-Noorwegen en Maasvlakte-

Groot-Brittannië behorende bij het gezamenlijk afgestemd scenario.” 

 

62. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.1 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. Echter, net als in de toelichting worden bij de 

totstandkoming van het netmodel de wisselstroomverbindingen (België-Nederland, Duitsland-

Nederland) wel meegenomen. 

 

Gemeenschappelijk netmodel voor congestievoorspelling 

63. In het voorstel geeft Netbeheer Nederland aan dat de basis voor de bepaling van de veilig 

beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit in de regio het 

gemeenschappelijk netmodel voor congestievoorspelling is; dat geeft per uur de beste 

inschatting van de toestand van het Europese hoogspanningsnet, opgesteld twee dagen 

voorafgaand aan de dag van uitvoering. Het gemeenschappelijk netmodel voor 

congestievoorspelling wordt gecreëerd door de individuele netmodellen met 

congestievoorspelling van alle TSO's met elkaar te integreren.  

 

                                                      
12

 De structuur van het landelijk hoogspanningsnet, inclusief de standen van de phase shifters. 
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64. Netbeheer Nederland stelt voor om deze activiteit als volgt in artikel 5.7.1a.7 van de 

Netcode op te nemen: 

“Gezamenlijk met de congestievoorspellingen van de buitenlandse instellingen (als 

bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet) stelt de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet een gezamenlijk netmodel van de regio op. Dit dient als input 

om te komen tot gecoördineerde bepaling van het capaciteitsdomein.” 

 

65. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.1 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

Maximale transportcapaciteit op kritieke netcomponenten (Fmax/Imax) 

66. In haar voorstel licht Netbeheer Nederland toe dat de maximaal toelaatbare stroom van een 

kritiek netcomponent wordt bepaald door de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet op basis van de thermische limieten of op basis van de limieten van de 

beveiliging van het schakelmateriaal. De meest restrictieve limiet bepaalt de maximaal 

toelaatbare stroom voor een kritiek netcomponent. In het approval package wordt dit ook 

wel beschreven als de "Imax".  

 

67. Het maximaal toelaatbare vermogen – de Fmax - voor een kritiek netcomponent is een 

resultante uit het product van de maximaal toelaatbare stroom, de arbeidsfactor en de 

spanning per eenheid van 1000 MW:  

(1) Fmax = * Imax * U * cos(φ) / 1000 [MW].  

 

68. De arbeidsfactor, cos φ, is standaard 1 en de spanning, U, is ingesteld op de 

referentiespanning (bv. 225 kV of 400 kV) voor de specifieke kritieke netcomponent. In het 

approval package wordt dit ook wel beschreven als de "Fmax".  

 

69. Netbeheer Nederland stelt voor om in artikel 5.7.1a.4 het volgende op te nemen: 

"De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de maximale capaciteit 

voor de in artikel 5.7.2.1a genoemde kritieke netcomponenten. Daarbij wordt rekening 

gehouden met het feit dat de belastbaarheid van de netcomponenten maximaal is 

gedurende de winterperiode ten gevolge van natuurlijke koeling." 

 

70. Over dit onderwerp is in artikel 4.1.2 en 4.1.3 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

Generation Shift Key 

71. In het voorstel licht Netbeheer Nederland toe dat de Generation Shift Key (GSK) bepaalt 

hoe een verandering van een netto-positie in een marktgebied, verwacht wordt te worden 

geleverd door de productie-installaties in dat marktgebied. De GSK is benodigd om een 

beste voorspelling te geven van de impact op een kritiek netcomponent, ten gevolge van 

een verandering in de netto positie van een marktgebied ten gevolge van 
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grensoverschrijdende handel in elektriciteit. De GSK bevat alle productie-installaties die 

marktgedreven en flexibel zijn. Hiermee worden productie-installaties bedoeld waarvan de 

invoeding kan variëren ten gevolge van grensoverschrijdende handel; import, dan wel 

export, in elektriciteit.  

 

72. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de verwachte inzet van 

productie-installaties onder een aantal extreme import- en exportscenario's. Hierbij wordt 

rekening gehouden met eenheden waarvan de maximale productiecapaciteit hoger is dan 

60 MW, mits voor deze eenheden geen verwachte niet-beschikbaarheid geldt. Voor elk van 

de opgenomen productie-installaties wordt een maximum gedefinieerd voor een scenario 

van een extreem maximum elektriciteitsproductie in Nederland. Het minimum wordt 

gedefinieerd voor een scenario van een extreem minimum aan elektriciteitsproductie in 

Nederland. Zogenoemde 'basislast' productie-installaties, waarvan een deel van de 

productiecapaciteit niet flexibel en marktgedreven wordt verwacht, kunnen in de GSK 

worden opgenomen met een kleiner verschil tussen de minimale en maximale 

productiecapaciteit dan zogenaamde start-stop eenheden. 

 

73. Zoals beschreven bepaalt de GSK wat de impact op een kritiek netcomponent is ten 

gevolge van een verandering in de netto positie van een marktgebied ten gevolge van 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit. Deze impact wordt uitgedrukt in een 

invloedsfactor (Power Transfer Distribution Factor (PTDF). Elke verandering van netto 

positie van één van de marktgebieden heeft in meer of mindere mate invloed op een 

netcomponent. Ieder kritiek netcomponent heeft daarmee dus meerdere invloedsfactoren. 

 

74. In de wijzigingsopdracht heeft ACM aangegeven dat het onduidelijk is waar de term 

“scenario” op ziet in het voorgestelde artikel 5.7.1a8. Zo heeft deze term in de 

conceptversie van de Europese richtsnoer 'Capacity Allocation and Congestion 

Management' van juli 2014 een andere betekenis. Naar aanleiding van de 

wijzigingsopdracht stelt Netbeheer Nederland voor om de gecoördineerde bepaling van de 

veilig beschikbare capaciteit voor elk kritiek netcomponent als volgt op te nemen als artikel 

5.7.1a8, waarbij de term “scenario” niet meer gebruikt, maar omschreven wordt. 

“De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de veilig beschikbare capaciteit voor 

elk kritiek netcomponent gecoördineerd met de buitenlandse instellingen (als bedoeld in artikel 

16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet) als volgt vast: 

a. De gecoördineerde bepaling resulteert in een initieel beschikbare capaciteit voor een 

kritiek netcomponent op basis van de in 5.7.1a.4 genoemde maximale capaciteit voor het 

kritiek netcomponent verminderd met de in 5.7.1a.5 genoemde betrouwbaarheidsmarge en 

de referentiestromen door het kritiek netcomponent afkomstig uit het in 5.7.1a.7 genoemde 

gezamenlijk netmodel.  

b. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beoordeelt de resultaten uit deze 

gecoördineerde bepaling door de landsgrensoverschrijdende transporten maximaal te 
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verhogen onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve voor de kritieke 

netcomponenten. 

c. Met inachtneming van de in paragraaf 5.7.2. genoemde randvoorwaarden, kan de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheersmaatregelen inzetten om de 

verwachte elektriciteitsstromen in het landelijk hoogspanningsnet te beïnvloeden, zodanig 

dat dit resulteert in een aanpassing van de beschikbare capaciteit voor een kritiek 

netcomponent.” 

 

75. In de huidige ATC-methodiek voor capaciteitsbepaling is het gebruik van de GSK ook een 

essentieel element. Het voorstel is om deze bepaling uit het huidige artikel 5.7.1.8 van de 

Netcode over te nemen als artikel 5.7.1.a9 in het gedeelte dat de flow-based methodiek 

beschrijft:  

“De in artikel 5.7.1a.8 genoemde verhoging van de landsgrensoverschrijdende transporten 

gebeurt door de productie van Nederlandse productie-installaties die in het betreffende scenario 

zijn meegenomen, proportioneel te verlagen dan wel verhogen en door gelijktijdig de productie 

van buitenlandse productie-installaties die in het betreffende scenario beschikbaar zijn 

proportioneel te verhogen dan wel verlagen.” 

 

76. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.1.7 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

Betrouwbaarheidsmarge op kritieke netcomponenten  

77. Het voorstel van Netbeheer Nederland stelt dat de betrouwbaarheidsmarge op een kritiek 

netcomponent (FRM) rekening houdt met de onzekerheid in elektriciteitsstromen die 

verwacht worden op basis, en ten tijde, van het capaciteitsbepalingsproces en de werkelijke 

elektriciteitsstromen in een kritiek netcomponent. De oorsprong van onzekerheden in 

capaciteit-berekeningsprocessen komt voort uit de inschattingen die noodzakelijk zijn voor 

een capaciteitsbepalingsmethodiek. Deze onzekerheid dient te worden gekwantificeerd en 

meegenomen in de bepaling van het capaciteitsdomein om te voorkomen dat, op de dag 

van uitvoering, de stromen groter zijn dan de toegestane stromen door de netcomponenten. 

 

78. Daarom berekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor ieder kritiek 

netcomponent een betrouwbaarheidsmarge, die kwantificeert hoe de eerder benoemde 

onzekerheid de vermogensstromen op het netcomponent beïnvloedt. Het is dus 

onvermijdelijk dat de betrouwbaarheidsmarge de beschikbare grensoverschrijdende 

capaciteit per kritiek netcomponent beperkt, omdat een gedeelte van de beschikbare 

grensoverschrijdende capaciteit voor capaciteitsallocatie moet worden gereserveerd om 

met de onzekerheden om te kunnen gaan. 

 

 



 

   

Besluit 

 
2
4
/7

6
 

79. De basis voor de bepaling van de betrouwbaarheidsmarge is het bestaan van verschillen 

tussen de historische vaststelling van de elektriciteitsstromen (op het moment van bepaling 

van de beschikbare capaciteit twee dagen voorafgaand aan het moment van uitvoering) en 

de historisch werkelijke elektriciteitsstromen.  

 

80. De individuele netmodellen voor congestievoorspelling, die de basis zijn voor de flow-based 

capaciteitsbepaling, worden vergeleken met zogenaamde snapshots ('momentopnamen' 

van het hoogspanningsnet met daarin spanningen, stromen en vermogensstromen in het 

netwerk op specifieke momenten) van de dag van uitvoering. De volgende effecten van 

onzekerheden worden gewaarborgd door de betrouwbaarheidsmarge op de kritieke 

netcomponenten: 

 

 

 

 Onvoorziene vermogensstromen wegens toepassing Frequentie Vermogens Regeling 

 Buitenlandse handelstransacties (handelstransacties tussen CWE en andere regio's  

alsmede handelstransacties in andere regio's zonder de betrekking van de CWE-regio) 

 Interne handelstransacties in een marktgebied 

 Onzekerheden in de inschatting van de wind-invoeding 

 Onzekerheden in de inschatting van de zon-invoeding 

 Onzekerheden in de inschatting van invoeding van productie-eenheden 

 Veronderstellingen inherent aan de GSK 

 Topologie van netcomponenten  

 Toepassing van een lineair model 

 

81. Netbeheer Nederland stelt voor om in artikel 5.7.1a.5 het volgende op te nemen:  

“Voor elk van de kritieke netcomponenten bepaalt de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet de betrouwbaarheidsmarge met inachtname van de volgende principes: 

a. De betrouwbaarheidsmarge geeft de onzekerheid in de vaststelling van de 

elektriciteitsstromen op het moment van bepaling van de veilig beschikbare 

landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit het capaciteitsdomein in 

vergelijking met de werkelijke elektriciteitsstromen in het netcomponent weer; 

b. De betrouwbaarheidsmarge wordt vastgesteld op basis van een analyse van 

het verschil tussen de historische vaststelling van de elektriciteitsstromen op 

het moment van bepaling van de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende 

transportcapaciteit het capaciteitsdomein en de historisch werkelijke 

elektriciteitsstromen in het netcomponent.” 

 

82. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.1.8 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 
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External constraints 

83. Volgens het voorstel van Netbeheer Nederland bepaalt TenneT de maximum import- en 

exportlimiet voor het landelijk hoogspanningsnet aan de hand van offline studies. Hierbij 

worden dynamische-stabiliteitsanalyses en spanningslimietanalyses uitgevoerd voor 

verscheidene import- en exportscenario's. De studie wordt uitgevoerd wanneer nodig en 

kan resulteren in een update van de toegepaste limiet voor de maximale import- en 

exportcapaciteit voor het landelijk hoogspanningsnet. Deze external constraints kunnen het 

capaciteitsdomein beperken, zodanig dat er binnen het landelijk hoogspanningsnet 

voldoende productiecapaciteit beschikbaar blijft om het landelijk hoogspanningsnet binnen 

de gestelde grenzen van dynamische stabiliteit en van spanning valt te.  

 

84. Netbeheer Nederland stelt voor om in artikel 5.7.1a.11 het volgende op te nemen:  

"De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet houdt bij de bepaling van het 

capaciteitsdomein rekening met de dynamische stabiliteit en spanningshuishouding van het 

net door middel van maximale capaciteit voor import en export." 

 

85. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.1.9 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

Beschikbare transportcapaciteit en transport invloedsfactor van een kritiek 

netcomponent 

86. In het voorstel stelt Netbeheer Nederland dat de uitkomst van bovenstaande processtappen 

van de flow-based capaciteitsbepalingsmethodiek een lijst van kritieke netcomponenten is. 

Per kritiek netcomponent wordt de bijhorende beschikbare capaciteit (RAM) en de 

invloedsfactor (PTDF) gegeven. De PTDF geeft de stroom op een netcomponent weer als 

gevolg van een grensoverschrijdende uitwisseling. De kritieke componenten, inclusief RAM 

en PTDF, bepalen het beschikbare capaciteitsdomein voor grensoverschrijdende 

transporten in de gehele regio.  

 

87. De beschikbare transportcapaciteit (RAM) voor een kritiek netcomponent wordt bepaald 

aan de hand van de eerder in het proces vastgestelde parameters. Dit is de capaciteit die 

op deze netcomponent beschikbaar is voor dag-vooruit transporten. 

 

88. Zoals beschreven bepaalt de GSK wat de impact op een kritiek netcomponent is ten 

gevolge van een verandering in de netto positie van een marktgebied ten gevolge van 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit. Deze impact wordt uitgedrukt in een 

invloedsfactor. Netbeheer Nederland stelt hiervoor de volgende artikelen voor: 

 

5.7.1a.12 De veilig beschikbare capaciteit voor elk kritiek netcomponent als 

vastgesteld in 5.7.1a.8 samen met de in 5.7.1a.13 genoemde 
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invloedsfactoren voor elk kritiek netcomponent bepalen het 

capaciteitsdomein. 

5.7.1a.13 De in artikel 5.7.1a.9 genoemde proportionele verlaging dan wel 

verhoging van productie-installaties bepalen de invloedsfactoren 

("power transfer distribution factors") van landsgrensoverschrijdende 

transporten op een kritiek netcomponent. 

 

89. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.3 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 
Beschikbare transportcapaciteit voor intra-dagelijkse transporten 

90. In het voorstel licht Netbeheer Nederland toe dat het huidige systeem van intra-dagelijkse 

allocatie van grensoverschrijdende transportcapaciteit nog steeds gebaseerd is op de basis 

van de ATC-methodiek. Een overgang van intra-dagelijkse ATC naar een flow-based 

methodiek is nog niet voorzien. Hierdoor moet er vanuit het eerder bepaalde flow-based 

capaciteitsdomein een veilig intra-dagelijks ATC-domein worden bepaald. Het voor intra-

dagelijkse transporten beschikbare deel van de transportcapaciteit wordt afgeleid op basis 

van het veilig beschikbare deel van het dag-vooruit flow-based capaciteitsdomein. Deze 

aanpassing wordt in artikel 5.6.6.2 voorgesteld: 

 

“Bij de toewijzing van de onder artikel 5.6.6.1 genoemde categorieën transporten worden 

de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

e.  het veilig beschikbare deel van de in onderdeel d bedoelde 

landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, indien de in 5.7.1a.14 

genoemde roll back procedure van toepassing is, dat niet wordt gebruikt voor 

de dag-vooruittransporten, komt ter beschikking van de intra dagelijkse 

transporten of het veilig beschikbare deel van het in onderdeel d bedoelde 

capaciteitsdomein, dat niet wordt gebruikt voor dag-vooruittransporten, wordt 

gebruikt om de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor 

intra dagelijkse transporten te bepalen.” 

 

91. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 4.4 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

Intuïtiviteit van uitwisselingen 

92. Volgens het voorstel van Netbeheer Nederland is het doel van marktkoppeling het 

optimaliseren van sociale welvaart in de regio. Met sociale welvaart wordt bedoeld de som 

van het consumentensurplus, het producentensurplus, en de veilingopbrengsten die worden 

verkregen met de toewijzing van transportcapaciteit. In het geval van marktkoppeling met 

gebruik van de flow-based methodiek, kan het voorkomen dat deze optimalisatie resulteert 

in een niet-intuïtieve uitwisseling tussen twee marktgebieden; waarbij de uitwisseling 
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tegengesteld is aan het prijsverschil tussen de marktgebieden. In een intuïtieve uitwisseling 

verwacht men immers een export uit het marktgebied met een lagere prijs en een import 

naar het marktgebied met een hogere prijs. Het welvaartsverlies van deze niet-intuïtieve 

uitwisseling weegt in de optimalisatie in dit geval op tegen de hogere welvaartswinst in de 

algehele regio. Onder de 'normale flow-based' variant is het mogelijk zogenoemde niet-

intuïtieve uitwisselingen als uitkomst van de marktkoppeling te krijgen. 

 

93. Het flow-based project heeft in de externe “parallel run”
13

 ook ervaring opgedaan met een 

variant van de flow-based methodiek die niet-intuïtieve uitwisselingen uitsluit; de 

zogenaamde 'intuïtive flow-based' variant. In dit externe parallelle proces heeft het proces 

om te komen tot marktresultaten zoals deze onder de flow-based methodiek zouden zijn 

ontstaan, parallel gedraaid aan het huidige operationele proces van ATC-marktkoppeling. 

De intuïtieve variant beperkt de transportcapaciteit zodanig dat de marktuitkomst geforceerd 

intuïtief wordt zodra de initiële uitkomst van de marktkoppeling tot een niet-intuïtieve 

uitwisseling zou hebben geleid. In oktober 2012 hebben de projectpartijen een update van 

het 'CWE Enhanced Flow-based MC intuitiveness report' gepubliceerd
14

 dat alle details met 

betrekking tot intuïtiviteit van uitwisselingen uiteenzet.  

 

94. Uit de externe “parallel run” is geen expliciete voorkeur gekomen over de aan te bevelen 

variant vanaf inwerkingtreding van de flow-based methodiek. Wel bleek uit de Europese 

publieke consultatie
15

 een voorkeur voor de intuïtieve variant te bestaan. Om deze reden is 

gekozen om de flow-based methodiek te implementeren met de intuïtieve variant. In het 

voorstel is artikel 5.6.19.5a toegevoegd, dat in de keuze voor beide flow-based varianten 

voorziet. Zo bestaat de mogelijkheid om na een evaluatie over enkele jaren over te 

schakelen naar de ‘normale’ flow-based variant.  

 

95. Netbeheer Nederland stelt voor dat artikel 5.6.19.5a als volgt komt te luiden: 

"De artikel 5.6.19.5 genoemde optimalisatietechniek voor de dag-vooruitmarkten kan er in 

voorzien dat bij het bepalen van de netto posities en clearing prijzen de transporten tussen de 

marktgebieden uitsluitend van een laag geprijsd marktgebied naar een hoog geprijsd 

marktgebied lopen ("intuïtiviteit"), ook indien dit niet leidt tot maximalisatie van de sociale 

welvaart." 

 

96. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 16.12 tot en met 16.14 van het approval package voor 

Nederland een gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

                                                      
13

 Testfase waarin flow-based marktkoppeling wordt gesimuleerd naast ATC-marktkoppeling. 

14
 5 augustus 2013 - http://www.TenneT.eu/nl/nl/net-projecten/internationale-

verbindingen/marktkoppeling/downloads.html. 

15
 Deze Europese publieke consultatie werd op initiatief van de toezichthouders in juni 2014 gehouden. 
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Roll back 

97. Netbeheer Nederland geeft in het voorstel aan dat de artikelen 5.7.1a.14 en 5.7.1a.15 de 

procedure bij roll back weergeven. Indien de bepaling van de transportcapaciteit voor 

grensoverschrijdende handel volgens de flow-based methodiek voor een lange periode na 

inwerkingtreding niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid om terug te keren naar de 

voorlaatste methodiek voor het bepalen van grensoverschrijdende transportcapaciteit in 

deze regio; te weten marktkoppeling middels de ATC-methodiek.  

 

98. De beslissing om over te gaan naar de roll back procedure zal in de internationale 

projectorganisatie
16

 van de CWE-regio worden genomen. Hiervoor gelden geen op 

voorhand gedefinieerde kwantitatieve criteria. Vooraf kan niet worden geanticipeerd op een 

mogelijk te ontstaan probleem en welke mitigerende maatregel daar vervolgens het best op 

toegepast kan worden. Het overgaan naar de roll back procedures kan hier mogelijk 

benodigd zijn. 

 

99. In het geval van roll back, zal de paragraaf die de huidige methodiek beschrijft (paragraaf 

5.7.1) in de plaats komen van de voorgestelde paragraaf die flow-based methodiek voor 

capaciteitsbepaling beschrijft (5.7.1a). Indien binnen twee maanden na inwerkingtreding 

van de flow-based methodiek geen gebruik gemaakt wordt van de roll back, kunnen de 

verwijzingen naar de roll back procedure komen te vervallen. Hiervoor zal Netbeheer 

Nederland een apart wijzigingsvoorstel moeten indienen.  

 

100. Over dit onderwerp is in hoofdstuk 7 van het approval package voor Nederland een 

gelijkluidende omschrijving opgenomen. 

 

Minimum transportcapaciteit voor dag-vooruittransporten 

101. In het voorstel legt Netbeheer Nederland uit dat de huidige artikelen 5.6.6.2 en 5.6.13.2 

een bepaling bevatten voor het reserveren van een minimum beschikbare 

transportcapaciteit voor de dag-vooruittransporten van 100 MW. Deze bepaling is onderdeel 

van de Netcode sinds het DTe besluit 00-074 d.d. 16 november 2000. Tezamen met de 

inbiedplicht voor importcapaciteit, waarbij het verplicht was om de geïmporteerde energie in 

te bieden op de elektriciteitsbeurs, diende het minimum van 100 MW om voor elk moment 

van de dag een referentieprijs voor elektriciteit te genereren in de toen recentelijk 

geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. 

 

102. Over de afgelopen jaren is de marktliquiditeit gegroeid om tot een robuuste 

referentieprijs te komen. De inbiedplicht voor importcapaciteit is al bij de inwerkintreding van 

de marktkoppelingen in de CWE-regio en tussen de CWE- en Nordic-regio komen te 

vervallen. Nu doet Netbeheer Nederland het voorstel om ook de bepaling voor minimum 

                                                      
16

 De projectorganisatie omvat de netbeheerders en beurzen uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, België en Oostenrijk. 
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transportcapaciteit voor dag-vooruittransporten in artikelen 5.6.6.2 en 5.6.13.2 te laten 

vervallen. 

 

103. Daarnaast kan, bij gebruik van de flow-based methodiek, het garanderen van de 100 

MW minimale transportcapaciteit voor Nederland in een uitzonderlijk geval leiden tot een 

overschrijding van de maximale transportcapaciteit op kritieke netcomponenten in 

naastgelegen hoogspanningsnetten; deze componenten zijn niet in beheer en/of 

gezamenlijk beheer van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

 

Publicaties 

104. Uit het voorstel van Netbeheer Nederland volgt dat - binnen de huidige ATC-methodiek - 

de maximale transportcapaciteit een te bepalen waarde is, op basis van de maximaal 

mogelijke uitwisselingen op de grensverbindingen. Hierbij wordt geen rekening gehouden 

met de resulterende elektriciteitsstromen die voortkomen vanuit markttransacties in de 

regio. Deze capaciteitsbepaling gaat uit vanuit een aantal statische basisprincipes zoals de 

niet-beschikbaarheid van grensverbindingen. Aan de hand van de planning van niet-

beschikbaarheid van grensverbindingen kan in de huidige methodiek een realistische 

inschatting gemaakt worden van de transportcapaciteit op de grensverbindingen voor een 

periode 30 dagen vooruit.  

 

105. Zoals eerder genoemd is een groot voordeel van de flow-based methodiek dat bij de 

capaciteitsbepaling de verdeling van transportcapaciteit over de verschillende 

grensverbindingen niet langer vooraf plaats vindt. De verdeling van de capaciteit gebeurt 

tijdens het impliciete allocatieproces en op basis van de verwachte fysieke stromen. In de 

flow-based methodiek kan er door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

daarom, voorafgaand aan de dag-vooruit beschikbare transportcapaciteit berekening, niet 

langer een inschatting gemaakt worden van de totale beschikbare transportcapaciteit en 

hoe deze beschikbare transportcapaciteit zich over Belgisch-Nederlandse en Duits-

Nederlandse grensverbindingen zal gaan verdelen; zeker niet voor een periode 30 dagen 

vooruit. Netbeheer Nederland stelt dan ook voor artikel 5.6.8.2 van de Netcode te laten 

vervallen. 

 

106. Daarnaast bevat artikel 5.6.7.1 van de Netcode een grondslag voor deze verdeling van 

de beschikbare transportcapaciteit over de Belgisch-Nederlandse en Duits-Nederlandse 

grensverbindingen voorafgaand aan de marktkoppeling door de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet. Aan dit artikel wordt toegevoegd dat deze verdeling 

voorafgaand niet meer wordt gemaakt bij gebruik van de flow-based methodiek. Het overige 

deel van dit artikel blijft nog onverminderd van toepassing voor de andere tijdsvensters 

(jaar, maand, intra-dagelijks). 
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107. Netbeheer Nederland stelt voor om artikel 5.6.22.2c van de Netcode op één punt aan te 

passen. De situatie hoe het marktresultaat zou zijn geweest in een geïsoleerde dag-

vooruitmarkt wordt niet gesimuleerd en in een recent verzoek van de toezichthouders is dit 

ook niet aan bod gekomen. Een simulatie van de marktsituatie waarin sprake is van 

oneindige capaciteit tussen de verschillende dag-vooruitmarkten is wel aan bod gekomen. 

Een situatie met volledig geïsoleerde markten zou dusdanig niet-representatief zijn, omdat 

er gesimuleerd wordt op basis van biedingen van marktpartijen uit de orderboeken van de 

elektriciteitsbeurzen; deze zijn biedingen zijn gebaseerd op de werkelijke 

grensoverschrijdende transportcapaciteiten.  

Artikel 5.6.22.2c komt dan te luiden: 

"Uiterlijk op de tiende werkdag van de kalendermaand een maandelijkse rapportage over 

de door de impliciete veiling gecreëerde sociale welvaart waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen het consumentensurplus, het producentensurplus en de 

veilingopbrengsten en vergelijkingen worden opgenomen tussen de daadwerkelijke 

situatie en een situatie waarin er sprake is van oneindige capaciteit tussen de 

verschillende dag-vooruitmarkten." 
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6 Beoordeling 

 

108. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij het voorstel heeft beoordeeld.  

 

6.1 Gevolgde procedure 

109. ACM constateert op grond van het voorstel dat op 29 augustus 2013 een overleg met 

representatieve organisaties heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van 

de E-wet. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en tevens is 

aangegeven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de zienswijzen die organisaties 

naar voren hebben gebracht.  

 

110. In haar zienswijze brengt Energie-Nederland naar voren dat de input die is geleverd 

door representatieve organisaties tijdens het GEN-overleg van 29 augustus 2013 gedateerd 

is. Sinds die tijd zijn er verschillende gesprekken geweest en ervaringen opgedaan. Het is 

belangrijk te vermelden welke verbeteringen er sindsdien wel of niet zijn geweest. Ook de 

inbreng tijdens de Market Parties Platform die na augustus 2013 hebben plaatsgevonden is 

van belang.  

 

111. Representatieve organisaties zijn ook na augustus 2013, tijdens verschillende Market 

Parties Platforms, in de gelegenheid gesteld hun inbreng naar voren te brengen. Naar het 

oordeel van ACM is deze inbreng voldoende meegenomen, onder meer in het aangepaste 

approval package, en voldoet het voorstel van Netbeheer Nederland daarmee aan het 

vereiste bepaald in artikel 33, tweede lid, van de E-wet.  

 

6.2 Voorgestelde wijzigingen 

112. ACM beoordeelt in deze paragraaf het voorstel van Netbeheer Nederland per onderdeel 

en volgt daarbij de indeling van hoofdstuk 4. Elk onderdeel volgt dezelfde structuur. Eerst 

worden de relevante artikelen uit de Verordening genoemd, vervolgens het voorstel van 

Netbeheer Nederland en ten slotte wordt het voorstel aan de Verordening en de E-wet 

getoetst. 

 

113. De TSO’s hebben aan de toezichthouders het approval package overgelegd. Dit 

approval package, met daarin de beschrijving van flow-based methodiek en de verdeling 

van de veilingopbrengsten, wordt door Netbeheer Nederland gezien als 

congestiebeheersprocedures in de zin van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet. ACM 

constateert dat het codevoorstel een vergelijkbare beschrijving bevat van flow-based als het 

approval package. Door het codevoorstel te beoordelen, beoordeelt ACM ook het gedeelte 

van het approval package, dat de flow-based methodiek beschrijft. 
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114. Onderdeel van het approval package is de procedure voor de verdeling van de 

veilingopbrengsten tussen de TSO’s. Deze procedure heeft ACM in het besluit met kenmerk 

ACM/DE/2015/201829 beoordeeld.  

 

Definitie kritieke netcomponenten 

115. Op basis van artikel 15, tweede lid, van de Verordening dient het algemene model voor 

de berekening van de overdrachtscapaciteit gebaseerd te zijn op de elektrische en fysieke 

eigenschappen van het netwerk. Artikel 16, derde lid, van de Verordening schrijft voor dat 

marktspelers de beschikking krijgen over de maximale capaciteit van de interconnecties 

en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende 

stromen worden verzorgd, zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere 

exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen.  

 

116. In de toelichting op het voorstel omschrijft Netbeheer Nederland dat een fundamenteel 

principe van de flow-based methodiek is dat grensoverschrijdende transportcapaciteit wordt 

bepaald aan de hand van de maximale beschikbare capaciteit van de kritieke 

netcomponenten en dat kritieke netcomponenten die netdelen zijn die significant worden 

beïnvloed door landsgrensoverschrijdende handel. Deze netcomponenten kunnen zowel 

binnen het netwerkgebied liggen als een verbinding vorm tussen netwerkgebieden. 

 

117. Het voorgestelde artikel 5.7.2.1a van de Netcode stelt dat bij het bepalen van het 

capaciteitsdomein het principe geldt dat de maximale capaciteit van de 

grensoverschrijdende verbindingen en/of de maximale capaciteit van de 

transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende elektriciteitsstromen worden 

verzorgd beschikbaar wordt gesteld, zulks in overeenstemming met de voor een 

bedrijfszekere exploitatie van het netwerk geldende veiligheidsnormen. ACM constateert 

dat de tekst van dit artikel is overgenomen van artikel 16, zesde lid, van de Verordening. 

ACM neemt een verwijzing naar dit artikel op in artikel 5.7.2.1a van de Netcode, zodat 

duidelijk is dat dit artikel van de Verordening, dat immers directe werking heeft, voorrang 

heeft op het artikel van de Netcode. 

 

118. In haar zienswijze brengt Energie-Nederland naar voren dat transparant moet zijn wat 

de kritieke netcomponenten en de kritieke storingen zijn. Zij stelt dat met deze informatie 

voorspellingen kunnen worden gedaan over hoe stromen gaan lopen en daarmee kan 

vervolgens een voorspelling worden gedaan voor het verwachte prijsniveau. Daarnaast 

brengt Energie-Nederland naar voren dat onduidelijk is welke operationele middelen 

worden ingezet als kritieke netcomponenten interne componenten zijn en wanneer dus 

besloten wordt de transportcapaciteit aan te passen. Deze inperking van de 

grensoverschrijdende handel is volgens Energie-Nederland alleen toegestaan als intern 

congestiemanagement duidelijk inefficiënter is. Energie-Nederland brengt naar voren dat 
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daarnaar geen economische analyse is gedaan, hetgeen in strijd is met artikel 1.7 van 

Bijlage I bij de Verordening.  

 

119. ACM deelt het standpunt van Energie-Nederland dat van belang is dat transparantie 

bestaat over de kritieke netcomponenten en kritieke storingen. Op verzoek van de nationale 

toezichthouders publiceren de CWE TSO’s ex ante op www.casc.eu de kritieke 

netcomponenten en kritieke storingen. 

 

120. Wat betreft de inzet van operationele middelen voor het geval kritieke netcomponenten 

interne componenten zijn, verwijst ACM naar hoofdstuk 4.1.6 van het approval package, 

waarin wordt uitgelegd dat operationele middelen (remedial actions) gekoppeld zijn aan 

kritieke netcomponenten. In het door Energie-Nederland genoemde geval wordt een 

remedial action automatisch ingezet als een intern netcomponent kritiek wordt, om zo het 

flow-based domein te maximaliseren. 

 

121. Wat betreft de mogelijke strijdigheid met artikel 1.7 van Bijlage I bij de Verordening 

merkt ACM op dit artikel geldt bij het inrichten van biedzones. Gezien het feit dat flow-based 

gebruik maakt van de bestaande biedzones is dit artikel niet van toepassing. Wel dient er 

volgens het CACM-concept een studie te worden verricht naar de optimale afmetingen van 

biedzones. Het resultaat daarvan kan zijn dat de door Energie Nederland genoemde 

inperking van grensoverschrijdende handel deels wordt weggenomen. Daarnaast stelt 

artikel 16.3 van de Verordening dat marktspelers de beschikking krijgen over de maximale 

capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit van de transmissienetwerken 

waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd. Hierbij horen dus ook de interne 

kritieke netcomponenten, omdat deze een onderdeel zijn van de transmissienetwerken zelf. 

 

122. ACM constateert allereerst dat voorgesteld artikel in samenhang met de toelichting niet 

strijdig is met artikel 15, tweede lid, en artikel 16, derde lid, van de Verordening. Het 

maximale capaciteitsdomein wordt aangeboden op basis van de maximale capaciteit van 

de transmissienetwerken, oftewel de kritieke netcomponenten. Tevens vertegenwoordigen 

deze componenten de elektrische en fysieke eigenschappen van het net. 

 

123. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen evenmin in strijd 

met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

 

Netmodel voor congestievoorspelling 

124. Artikel 16, eerste lid, van de Verordening bepaalt dat congestieproblemen van het 

netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde 

oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken transmissiesysteembeheerders 

efficiënte economische signalen uitgaan. Daarnaast bepaalt artikel 3.5, onderdeel a, van 

Bijlage I bij de Verordening dat het gemeenschappelijk transmissiemodel doeltreffend moet 
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omspringen met fysieke loop-flows en rekening houdt met de verschillen tussen fysieke en 

commerciële stromen.  

 

125. In het voorgestelde artikel 5.7.1a.6 van de Netcode en in hoofdstuk 4.1.5 van het 

approval package wordt een netmodel voor congestievoorspelling beschreven. De 

congestievoorspelling wordt gemaakt op basis van verwachte beschikbaarheid en inzet van 

netcomponenten, verwachte beschikbaarheid en inzet van productie-installaties, verwachte 

elektriciteitsvraag, en verwachte elektriciteitsstromen op de landsgrensoverschrijdende 

gelijkstroomverbindingen Eemshaven-Noorwegen en Maasvlakte-Groot-Brittannië 

behorende bij het gezamenlijk afgestemd scenario. 

 

126. Het netmodel reserveert capaciteit op netcomponenten op basis van voorspellingen van 

productie, afname, import en export. Alleen de resterende capaciteit is beschikbaar voor het 

marktkoppelingsproces. Het is dus belangrijk dat deze voorspellingen zo accuraat mogelijk 

zijn, om te voorkomen dat er vooraf teveel capaciteit wordt gereserveerd voor stromen die 

uiteindelijk niet optreden. Belangrijk voor het netmodel is de inschatting welk deel van het 

verbruik en productie daadwerkelijk prijselastisch is en op basis van de marktprijzen tot 

stand komt en welk deel niet. Voor het eerste gedeelte is geen, of minder, reservering in het 

netmodel nodig. Dit gedeelte kan daadwerkelijk middels het flow-based 

marktkoppelingsproces aan de markt beschikbaar worden gesteld. Zo voldoet flow-based 

aan het vereiste in Artikel 16, eerste lid, van de Verordening dat bepaalt dat 

congestieproblemen van het netwerk worden aangepakt met aan de markt gerelateerde 

oplossingen. ACM constateert momenteel geen strijdigheid met genoemd artikel, maar 

verzoekt TenneT wel om in de toekomst de bepaling van het individuele netmodel op dit 

onderdeel verder te verbeteren. In ieder geval moet deze verbeteringen worden verwerkt in 

het voorstel dat TenneT volgens het CACM-concept moet indienen. Voorkomen moet 

worden dat capaciteit wordt gereserveerd voor stromen die ook op basis van marktprijzen 

tot stand hadden kunnen komen. ACM heeft met de toezichthouders in het Common Paper 

afspraken vastgelegd om toe te zien op de verbetering van netmodellen.  

 

127. In haar zienswijze brengt Energie-Nederland naar voren dat de congestievoorspelling 

mede wordt gemaakt op basis van de verwachte beschikbaarheid en inzet van productie-

installaties, verwachte elektriciteitsvraag, en verwachte elektriciteitsstromen, thans 

geformuleerd in artikel 5.7.1a.6 van de Netcode. Dit artikel is volgens Energie-Nederland 

erg algemeen geformuleerd omdat onduidelijk is welke brondata de TSO gaat gebruiken.  

 

128. ACM deelt het standpunt van Energie-Nederland dat transparant moet zijn van welke 

brondata TenneT gebruik maakt. Bij navraag bij TenneT blijken deze brondata gebaseerd te 

zijn op de T-prognoses. T-prognoses staat voor Transportprognoses, oftewel een 

verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. 
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Producenten, regionale netbeheerders en grootverbruikers geven in de T-prognoses van 

uur tot uur de planning door van de gevraagde transporten over de aansluitingen op het net. 

 

129. Wat artikel 3.5, onderdeel a, van Bijlage I bij de Verordening betreft, constateert ACM 

dat de flow-based methodiek rekening houdt met de verschillen tussen fysieke en 

commerciële stromen. Er wordt namelijk rekening gehouden met het feit dat een 

commerciële uitwisseling tussen twee biedzones, naast een directe bilaterale uitwisseling, 

ook stromen teweegbrengt tussen deze biedzones die via andere biedzones lopen. Het 

flow-based algoritme werkt zodanig dat ook deze ongeplande stromen worden 

meegenomen in de capaciteitsbepaling.
17

 

  

130. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

ACM verwacht echter wel van TenneT dat ze streeft naar continue verbetering van de 

bepaling van het individuele netmodel voor congestievoorspelling, omwille van het 

vergroten van de effectiviteit van de flow-based methodiek. 

 

Gemeenschappelijk netmodel voor congestievoorspelling 

131. Artikel 16, eerste lid, van de Verordening bepaalt dat congestieproblemen van het 

netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde 

oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken transmissiesysteembeheerders 

efficiënte economische signalen uitgaan. Daarnaast geeft artikel 3.5 van Bijlage I bij de 

Verordening aan dat transmissiesysteembeheerders alle stappen van een 

gemeenschappelijke congestiebeheermethode dienen te coördineren inclusief 

capaciteitsberekening en toewijzing van capaciteit.  

 

132. In het voorgestelde artikel 5.7.1a.7 van de Netcode wordt beschreven dat de individuele 

netmodellen worden samengevoegd tot een gezamenlijk netmodel. Dit dient als input om te 

komen tot gecoördineerde bepaling van het capaciteitsdomein. In hoofdstuk 4.2.1 van het 

approval package wordt nader uitgewerkt hoe het samenvoegen precies in zijn werk gaat. 

Er wordt beschreven hoe de consistentie van de gebruikte scenario’s wordt geborgd. 

 

133. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet en 

artikel 3.5 van Bijlage I bij de Verordening. Uit de achterliggende informatie in het approval 

package blijkt dat er nog verschillen bestaan in de wijze waarop de individuele modellen 

worden opgesteld. Dit tekort aan coördinatie kan ertoe leiden dat de maximaal beschikbare 

capaciteit niet aan de markt ter beschikking wordt gesteld. Dit tekort kan strijdigheid 

                                                      
17

 In de Verordening worden deze stromen loop-flows genoemd. Echter, momenteel wordt deze term gebruik voor 

stromen die beginnen en eindigen in dezelfde biedzone. 
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veroorzaken met artikel 16, eerste lid, van de Verordening alsmede de algemene plicht tot 

coördinatie volgens artikel 3.5 van bijlage I bij de Verordening. ACM verzoekt om deze 

reden TenneT om genoemde coördinatie te verbeteren, zoals in de Common Paper is 

aangeduid.  

 

Maximale transportcapaciteit op kritieke netcomponenten (Fmax/Imax) 

134. Op basis van artikel 15, tweede lid, van de Verordening dient de berekening van de 

totale overdrachtscapaciteit te worden gebaseerd op de elektrische en fysieke 

eigenschappen van het netwerk. Het voorstel voor de berekening van de maximale 

transportcapaciteit op kritieke netcomponenten laat zien dat TenneT de berekening van de 

grensoverschrijdende transportcapaciteit inderdaad baseert op de elektrische en fysieke 

eigenschappen van het netwerk. 

 

135. In haar zienswijze brengt Energie-Nederland naar voren dat het wenselijk is om aan 

artikel 5.7.1a.4 van de Netcode toe te voegen dat de TSO op haar website de maximale 

capaciteit van de kritieke netcomponenten publiceert.  

 

136. ACM constateert dat TenneT deze gegevens al openbaar maakt en dat een 

codewijziging niet noodzakelijk is. ACM verwijst hiervoor naar hoofdstuk 10.3.3 van het 

approval package. 

 

137. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet en 

artikel 15, tweede lid, van de Verordening. 

 

Generation Shift Key 

138. Artikel 16, eerste lid, van de Verordening geeft aan dat congestieproblemen van het 

netwerk worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde 

oplossingen waarvan voor de marktspelers en de betrokken transmissiesysteembeheerders 

efficiënte economische signalen uitgaan. Verder geeft artikel 3.5 van Bijlage I bij de 

Verordening aan dat transmissiesysteembeheerders alle stappen van een 

gemeenschappelijke congestiebeheermethode dienen te coördineren waaronder de 

capaciteitsberekening en de toewijzing van capaciteit.  

 

139. Artikel 5.7.1a.8 van het codewijzigingsvoorstel stelt dat de Generation Shift Key (GSK) 

bepaalt hoe een verandering van een netto positie in een biedzone verwacht wordt te 

worden geleverd door de productie-installaties in die biedzone.  

 

140. De GSK bepaalt welke productie-eenheden worden ingezet. Dit bepaalt vervolgens de 

voorspelde stromen op de netcomponenten en dus ook hoeveel capaciteit uiteindelijk 

overblijft aan voor het flow-based marktkoppelingsproces. Alleen een GSK-methodiek die 
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leidt tot de beste voorspelling van de effecten van een verandering van de netto positie van 

een biedzone op de belastingsituatie in het netmodel voor congestievoorspelling, is 

daadwerkelijk marktgerelateerd en voorziet marktspelers van efficiënte economische 

signalen. Op basis van de toelichting bij het voorstel is ACM van oordeel dat de 

voorgestelde GSK hieraan voldoet en daarom conform artikel 16, eerste lid, van de 

Verordening is. In de toelichting wordt namelijk beschreven dat de GSK alle productie-

installaties omvat die marktgedreven en flexibel zijn.  

 

141. ACM constateert echter dat de wijze van het vaststellen van de GSK tussen de 

verschillende TSO’s niet is gecoördineerd en dat verbeteringen mogelijk zijn. ACM geeft 

daarom opdracht aan TenneT om na de start van flow-based marktkoppeling te werken aan 

verdere coördinatie van de GSK-methode. Dit is ook omschreven in de Common Paper die 

ACM met de andere toezichthouders van de CWE-regio heeft vastgesteld. De wijze van 

opstellen van het individuele netmodel bepaalt namelijk welke grensoverschrijdende 

handelsstromen capaciteit krijgen toegewezen. Hier is sprake van potentiële discriminatie. 

Gebrek aan coördinatie kan daarom strijdigheid veroorzaken met artikel 16, eerste lid, van 

de Verordening alsmede de algemene plicht tot coördinatie volgens artikel 3.5 van Bijlage I 

bij de Verordening. 

 

142. Energie-Nederland brengt in haar zienswijze naar voren dat onduidelijk is hoe er wordt 

omgegaan met eenheden waarvan de maximale productiecapaciteit kleiner is dan 60 MW. 

De som van veel kleinere productie-installaties kan immers van invloed zijn op de belasting 

van het net.  

Daarnaast vraag Energie-Nederland zich in haar zienswijze af hoe wordt omgegaan met 

niet-proportionele productie per eenheid. De inzet van eenheden wordt immers bepaald op 

basis van de merit order. Energie-Nederland wijst tevens op de betekenis van de term 

‘basislast productie-installaties’ en vraagt zich af waarom dit niet marktgedreven wordt 

bepaald.  

 

143. Energie-Nederland wijst er ook op dat in artikel 5.7.1.a9 van de Netcode staat 

omschreven dat productie-installaties proportioneel worden verlaagd dan wel verhoogd, 

maar dat in werkelijkheid de inzet van productie-installaties op basis van de merit order 

plaatsvindt. Energie-Nederland betoogt dat ACM aan TenneT opdracht zou moeten geven 

om het model op dit punt aan te pas zodat het in lijn is met de werkelijkheid.  

 

144. ACM heeft bij TenneT geïnformeerd en begrepen dat er onvoldoende informatie is over 

installaties onder de 60 MW. Daarnaast blijkt het meenemen van grote installaties 

voldoende te zijn voor de voorspelling van stromen door het netwerk. Wat betreft de inzet 

van eenheden op basis van de merit order, is ACM het met Energie-Nederland eens dat dit 

de beste voorspelling zou geven. Echter, het flow-based algoritme laat alleen een 

proportionele op- of afregeling toe van eenheden. Daarnaast heeft TenneT geen ex ante 



 

   

Besluit 

 
3
8
/7

6
 

kennis over de merit order. Om toch zo goed mogelijk de verwachte stromen te benaderen 

wordt, op basis van de productie-data van de afgelopen vier weken, een splitsing gemaakt 

tussen basislast productie-installatie en flexibele installatie. De eerste draaien altijd; de 

laatste worden afhankelijk van de netto import- of exportpositie proportioneel op- en 

afgeregeld. 

 

145. Energie-Nederland brengt eveneens naar voren dat in artikel 5.7.1a8, onder c, van de 

Netcode tot uitdrukking komt dat de netbeheerder beheersmaatregelen kan inzetten. 

Energie-Nederland wijst op het belang van transparantie over de voorwaarden waaronder 

en de situaties waarin de netbeheerder is gemachtigd om deze beheersmaatregelen in te 

zetten, en wat de beheersmaatregelen inhouden.  

 

146. Desgevraagd heeft TenneT aangegeven dat phase shifter tap (PST)-instellingen hun 

enige beheersmaatregelen zijn. PST-instellingen zijn dusdanig technisch van aard dat ze 

ongeschikt zijn voor publicatie in de zin dat deze informatie niet bruikbaar is voor 

marktpartijen. 

 

147. In haar zienswijze wijst Energie-Nederland er ook op dat TenneT ook inzicht zou moeten 

geven in de effecten van onzekerheden op de betrouwbaarheidsmarge op de kritieke 

netcomponenten. Zij vraagt zich ook af wat er wordt bedoeld met de stelling dat 

“veronderstellingen inherent aan de GSK” zijn. 

 

148. Desgevraagd heeft TenneT laten weten dat de betrouwbaarheidsmarge of FRM gebaseerd 

is op verschillende onzekerheden, waarvan de GSK er één van is. Ook de netmodellen leveren 

een bijdrage aan de onzekerheid. Veronderstellingen zijn inherent aan de GSK, omdat de GSK 

de inzet van productie-eenheden poogt te voorspellen. Uiteindelijk beslissen marktpartijen zelf of 

zij hun eenheden inzetten. 

 

149. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet.  

 

Betrouwbaarheidsmarge op kritieke netcomponenten; Flow Reliability Margin (FRM) 

150. Artikel 16, eerste lid, van de Verordening geeft aan dat congestieproblemen van het netwerk 

worden aangepakt met niet-discriminerende, aan de markt gerelateerde oplossingen waarvan 

voor de marktspelers en de betrokken transmissiesysteembeheerders efficiënte economische 

signalen uitgaan. 

 

151. Netbeheer Nederland stelt in artikel 5.7.1a.5 van de Netcode voor dat de netbeheerder 

voor elk van de kritieke netcomponenten de betrouwbaarheidsmarge bepaalt met 

inachtneming van de volgende principes: 
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a. De betrouwbaarheidsmarge geeft de onzekerheid in de vaststelling van de 

elektriciteitsstromen op het moment van bepaling van het capaciteitsdomein in 

vergelijking met de werkelijke elektriciteitsstromen in het netcomponent weer; 

b. De betrouwbaarheidsmarge wordt vastgesteld op basis van een analyse van 

het verschil tussen de historische vaststelling van de elektriciteitsstromen op het moment 

van bepaling van het capaciteitsdomein en de historisch werkelijke elektriciteitsstromen in 

de netcomponent. 

 

152. VEMW en Energie-Nederland hebben in het GEN-overleg aangegeven dat de 

berekening van de betrouwbaarheidsmarges gelijk moet zijn voor alle kritieke 

netcomponenten (Critical Branches) in de hele prijskoppelingsregio. Elke TSO moet dit op 

basis van dezelfde uitgangspunten doen. 

 

153. ACM constateert dat hoe groter de FRM op de kritieke netcomponenten in het netmodel 

voor congestievoorspelling is, des te minder capaciteit beschikbaar is voor het uiteindelijke 

marktkoppelingsproces. ACM constateert dat de hoogte van de FRM voortkomt uit de 

bepaling van het netmodel en de GSK-berekening en dat deze op hun beurt worden 

beïnvloed door de omvang en afbakening van de biedzones. ACM constateert vooralsnog 

geen strijdigheid met het gestelde in artikel 16, eerste lid, van de E-Wet, dat aangeeft dat 

congestieproblemen van het netwerk moeten worden aangepakt met aan de markt 

gerelateerde oplossingen, maar geeft in de Common Paper de opdracht verder onderzoek 

te doen naar het netmodel, de GSK en de afbakening van de biedzones om zo de FRM te 

verlagen. Wat betreft de opmerking van VEMW en Energie-Nederland, merkt ACM op dat 

de berekening van de FRM en de gehanteerde uitgangspunten beschreven staan in 

hoofdstuk 4.1.8 van het approval package en voor elke TSO gelijk is.  

 

154. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

 

External constraints 

155. Artikel 16, derde lid, van de Verordening schrijft voor dat marktspelers de beschikking 

krijgen over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit 

van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, 

zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk 

geldende veiligheidsnormen. Verder bepaalt artikel 1.7 van Bijlage I bij de Verordening dat 

transmissiesysteembeheerders de interconnectiecapaciteit enkel mogen beperken om 

redenen van operationele veiligheid en dat indien een dergelijke situatie zich voordoet, zij 

de situatie moeten beschrijven en alle systeemgebruikers hiervan op transparante wijze in 

kennis moeten stellen. Een dergelijke situatie wordt alleen getolereerd zolang geen 

oplossing op lange termijn is gevonden en de methoden en projecten waarmee zo’n 
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oplossing kan worden bereikt door de transmissiesysteembeheerders beschreven en op 

transparante wijze aan de systeemgebruikers gepresenteerd. 

 

156. Artikel 5.7.1a.11 van de Netcode stelt voor dat de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet bij de bepaling van het capaciteitsdomein rekening houdt met de 

dynamische stabiliteit en spanningshuishouding van het net door middel van maximale 

capaciteit voor import en export. 

 

157. In het codewijzigingsvoorstel wordt dit als volgt toegelicht. De netbeheerder van het 

landelijke hoogspanningsnet bepaalt de maximum import- en exportlimiet voor het landelijk 

hoogspanningsnet aan de hand van offline studies. Hierbij worden dynamische 

stabiliteitsanalyses en spanningslimietanalyses uitgevoerd voor verscheidene import- en 

exportscenario's. Deze external constraint kan de berekende veilig beschikbare 

landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit limiteren, zodoende dat er binnen het 

landelijk hoogspanningsnet voldoende productiecapaciteit beschikbaar blijft om het landelijk 

hoogspanningsnet binnen de gestelde grenzen van dynamische stabiliteit en van spanning 

te voorzien. 

 

158. Aangezien de external constraints het capaciteitsdomein kunnen limiteren en daarmee 

in strijd zou kunnen zijn met artikel 16, derde lid, van de Verordening, verwacht ACM dat 

TenneT conform artikel 1.7 van Bijlage I bij de Verordening deze situatie beschrijft en alle 

systeemgebruikers op transparante wijze van de gehanteerde limieten op de hoogte stelt. In 

deze onderbouwing dient TenneT tevens te motiveren waarom de external constraints 

nodig zijn om de veilige werking van het transmissienetwerk te garanderen en welke 

projecten of methoden nodig zijn om op de lange termijn een oplossing te vinden.  

 

159. Energie-Nederland brengt in haar zienswijze naar voren dat, zolang er geen 

economische analyse is gedaan die zou aangeven dat de beschreven problemen met 

external contraints alleen efficiënt kunnen worden opgelost door de import en export te 

beperken, de toepassing van external constraints in strijd is met de Verordening. Zij wijst er 

ook op dat de betrouwbaarheidsmarges op de kritieke netcomponenten gepubliceerd 

zouden moeten worden, evenals de limieten van de maximale import- en 

exportcapaciteiten. 

 

160. De betrouwbaarheidsmarges worden niet gepubliceerd, maar wel gemonitord door de 

toezichthouders. Het is ACM ook niet duidelijk waarom Energie-Nederland deze nodig 

heeft. De limieten van de maximale im- en exportcapaciteiten worden wel gepubliceerd. Ze 

zijn herkenbaar doordat de bijhorende PTDF’s de waarde 0 of 1 hebben. 

 

Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met de 

belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. Het 
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toepassen van de external constraints verplicht TenneT echter wel hierover naar alle 

systeemgebruikers een duidelijk plan van aanpak te presenteren om deze beperkingen te 

motiveren of weg te nemen. Deze verplichting geldt voor alle netbeheerders van de CWE-

regio en is ook in het Common Paper vastgelegd.  

 

 

Beschikbare transportcapaciteit (RAM) en transport invloedsfactor (PTDF) van een 

kritiek netcomponent 

161. Artikel 16, derde lid, van de Verordening schrijft voor dat marktspelers de beschikking 

krijgen over de maximale capaciteit van de interconnecties en/of de maximale capaciteit 

van de transmissienetwerken waarmee grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, 

zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het netwerk 

geldende veiligheidsnormen.  

 

162. Met artikelen 5.7.1a.12 en 5.7.1a.13 worden de PTDF en RAM geïntroduceerd. Middels 

de RAM en PTDF wordt de maximale capaciteit van het netwerk toegekend aan 

marktspelers. ACM constateert geen strijdigheid met artikel 16, derde lid, van de Verordening, 

omdat middels de PTDF en de RAM de maximale capaciteit wordt toegekend aan marktpartijen. 

ACM is met name kritisch over de factoren die zijn gebruikt om deze PTDF en RAM te 

berekenen, zoals het netmodel, de GSK en de FRM. Deze zijn echter reeds in de voorafgaande 

onderdelen besproken en dienen verder ontwikkeld te worden.  

 

Beschikbare transportcapaciteit voor intra-dagelijkse transporten 

163. Het huidige systeem van intra-dagelijkse allocatie van grensoverschrijdende 

transportcapaciteit blijft nog steeds gebaseerd op de ATC-methodiek. Een overgang van 

intra-dagelijkse ATC naar een flow-based methodiek is nog niet voorzien, hierdoor moet er 

vanuit het eerder bepaalde flow-based capaciteitsdomein een veilig intra-dagelijks ATC-

domein worden bepaald. Het resterende veilig beschikbare deel van het dag-vooruit flow-

based capaciteitsdomein wordt beschikbaar gesteld aan de bepaling voor intra-dagelijkse 

transporten. Deze aanpassing wordt in artikel 5.6.6.2, onderdeel e, van de Netcode 

voorgesteld. 

 

164. Energie-Nederland wijst er in de zienswijze op dat ook inzicht moet worden gegeven in 

de planning om voor intra-day over te gaan naar de flow-based methodiek.  

 

165. ACM wijst erop dat in het CACM-concept is voorzien in de overgang naar intra-day. Met 

het inwerkingtreden van deze Verordening zal duidelijk zijn wanneer voor intra-day wordt 

overgegaan naar de flow-based methodiek.  

 

166. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 
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Intuïtiviteit van uitwisselingen 

167. Toezichthouders van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk 

hebben gekozen voor de intuïtieve variant van flow-based, hetgeen is opgenomen in het 

approval package. Het voorgestelde artikel 5.6.19.5a staat deze keuze toe. 

 

168. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

 

Roll back 

169. Artikelen 5.7.1a.14 en 5.7.1a.15 van de Netcode stellen een procedure bij roll back 

voor. Indien de bepaling van de transportcapaciteit voor grensoverschrijdende handel 

volgens de flow-based methodiek voor een lange periode na inwerkingtreding niet mogelijk 

is, bestaat er de mogelijkheid om terug te keren naar de voorlaatste methodiek voor het 

bepalen van grensoverschrijdende transportcapaciteit in deze regio; te weten 

marktkoppeling middels de ATC-methodiek. Indien binnen twee maanden na 

inwerkingtreding van de flow-based methodiek geen gebruik gemaakt wordt van de roll 

back, kunnen de verwijzingen naar de roll back procedure komen te vervallen. Hiervoor zal 

Netbeheer Nederland een apart wijzigingsvoorstel moeten indienen. 

 

170. In hun gezamenlijke zienswijze brengen APX en TenneT naar voren dat de Netcode ten 

aanzien van de roll back procedure ook de mogelijkheid moet bevatten dat de roll back periode, 

aan het einde daarvan, met twee maanden kan worden verlengd. Daarnaast wijzen ze erop dat 

het zinvol lijkt als er een artikel wordt opgenomen dat erin voorziet om lange tijd na 

inwerkingtreding van de flow-based methodiek, dus buiten de roll back, ook nog terug te kunnen 

naar ATC-marktkoppeling, zonder dat daar eerst een maandenlange codewijzigingsprocedure 

voor nodig zou zijn. 

 

171. Naar aanleiding van de gezamenlijke zienswijze van APX en TenneT, hiervoor weergegeven 

onder randnummer 170 heeft ACM de volgende zin toegevoegd aan artikel 5.7.1a.14: 

 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan besluiten de periode 

waarin de methodiek van paragraaf 5.7.1 van toepassing is met twee maanden 

te verlengen, ook indien de bepaling van het capaciteitsdomein voor 

landsgrensoverschrijdende dag-vooruittransporten mogelijk is. 

 

172. ACM ziet geen aanleiding om de Netcode aldus aan te passen dat lange tijd na 

inwerkingtreding van de flow-based methodiek ook nog terug kan worden gevallen op ATC-

marktkoppeling. Zoals in het CACM-concept is aangegeven is flow-based de geprefereerde 

toekomstige methode voor dag vooruit marktkoppeling. Na de roll back periode moet er 
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voldoende vertrouwen zijn flow-based. Daarnaast is er meer dan twee jaar getest aan flow-

based. 

 

173. Energie-Nederland wijst er in haar zienswijze op dat onduidelijk is op welke manier wordt 

gecommuniceerd over het besluit om over te gaan naar de roll back procedure.  

 

174. ACM wijst erop dat in hoofdstuk 7 van het approval package is beschreven hoe de roll back 

procedure in werking wordt gezet . Daarin staat ook beschreven dat marktpartijen op de hoogte 

worden gesteld. 

 

175. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 

 

 

Minimum transportcapaciteit voor dag-vooruittransporten 

176. De huidige artikelen 5.6.6.2 en 5.6.13.2 van de Netcode bevatten een bepaling voor het 

reserveren van een minimum beschikbare transportcapaciteit voor de dag-

vooruittransporten van 100 MW. Deze bepaling is onderdeel van de Netcode bij 

DTe besluit 00-074 d.d. 16 november 2000. Tezamen met de inbiedplicht voor 

importcapaciteit, waarbij het verplicht was om de geïmporteerde energie in te bieden op de 

elektriciteitsbeurs, diende het minimum van 100 MW om voor elk moment van de dag een 

referentieprijs voor elektriciteit te genereren in de toen recentelijk geliberaliseerde 

elektriciteitsmarkt. 

 

177. Netbeheer Nederland stelt voor om de minimum beschikbare transportcapaciteit voor 

de dag-vooruittransporten van 100 MW in artikelen 5.6.6.2 en 5.6.13.2 van de Netcode te 

schrappen en geeft daarvoor de volgende redenen.  

 

178. Over de afgelopen jaren is de marktliquiditeit gegroeid om tot een robuuste 

referentieprijs te komen. De inbiedplicht voor importcapaciteit is reeds bij het 

inwerkintreding van de marktkoppelingen in de CWE-regio en tussen de CWE- en Nordic-

regio komen te vervallen. Daarnaast kan, bij gebruik van de flow-based methodiek, het 

garanderen van de 100 MW minimale transportcapaciteit voor Nederland in een 

uitzonderlijk geval leiden tot een overschrijding van de maximale transportcapaciteit op 

kritieke netcomponenten in naastgelegen hoogspanningsnetten; deze componenten zijn 

niet in beheer en/of gezamenlijk beheer van de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet. 

 

179. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 
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Publicaties 

180. Artikel 5.1 van bijlage I bij de Verordening stelt dat transmissienetbeheerders alle 

relevante gegevens publiceren met betrekking tot de beschikbaarheid van het netwerk. 

 

181. Artikel 15, derde lid, van de Verordening is relevant voor de publicatie van ramingen van de 

beschikbare capaciteit. Transmissienetbeheerders dienen in ieder geval ook ramingen voor 

de komende week en de komende maand, alsook een kwantitatieve aanduiding van de 

verwachte betrouwbaarheid van de beschikbare capaciteit te geven. 

 

182. Met artikelen 5.7.1a.12 en 5.7.1a.13 van de Netcode worden de PTDF en RAM 

geïntroduceerd. De veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor 

een kritiek netcomponent (RAM) en de power transfer distribution factors (PTDF’s) of 

invloedsfactoren van landsgrensoverschrijdende transporten op een kritiek netcomponent 

zijn uitkomsten van het flow-based capaciteitscalculatieproces. Ze worden aan 

marktpartijen beschikbaar gesteld, zodat zij een inschatting kunnen maken van de 

capaciteit die beschikbaar is tussen de landen uit de CWE-regio en daaruit volgende 

marktuitkomsten.  

 

183. ACM constateert potentiële strijdigheid met artikel 5.1 van Bijlage I bij de Verordening, 

omdat de kritieke netcomponenten met hun RAM en PTDF’s vooraf anoniem worden 

gepubliceerd. ACM verzoekt TenneT om in overleg met marktpartijen de mogelijkheid en de 

verwachte voordelen te onderzoeken om de RAM en PTDF van tevoren per niet-anonieme 

kritiek netcomponent te publiceren. ACM is voorstander van transparantie en een gelijk 

speelveld tussen alle partijen. Sommige partijen kunnen wellicht de identiteit van het kritieke 

netcomponent reeds bepalen, waar er anderen zijn die daar de middelen of ervaring niet 

voor hebben. 

 

184. Netbeheer Nederland geeft aan deze ramingen onder de flow-based methodiek niet te 

kunnen geven omdat, anders dan onder de huidige ATC-methodiek, de grenscapaciteit per 

dag kan verschillen. ACM merkt allereerst op dat bij volledige berekening van 

grenscapaciteit onder de huidige ATC-methodiek, de waarde hiervan ook per uur en dag 

kan verschillen. Voorts oordeelt ACM dat artikel 15 van de Verordening van kracht blijft, 

maar stelt wel als alternatief voor om de PTDF’s, RAM’s, kritieke netcomponenten 

gebaseerd op de voorspelde topologie te publiceren voor referentiedagen. Deze 

referentiedagen kunnen met marktpartijen worden bepaald 

 

185. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. 
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Flow factor competition 

186. ACM heeft een externe adviseur onderzoek laten doen naar de gevolgen van de 

invoering van de flow-based methodiek op de concurrentiepositie van consumenten en 

producenten van de verschillende landen. Uit dit onderzoek, dat is gepubliceerd op de 

internetpagina van ACM, is naar voren gekomen dat de voordelen voor de Nederlandse 

afnemer in de vorm van een lagere elektriciteitsprijs onder congestie afhangt van de import- 

en exportposities van de aan flow-based deelnemende landen. Onder bepaalde import- en 

exportconfiguratie levert flow-based geen lagere prijs op. Uit testdata blijkt dat het om een 

beperkt aantal uren gaat. Over het algemeen levert flow-based een positieve 

welvaartsbijdrage op voor Nederland. ACM heeft met de andere toezichthouders besloten 

dat een goede monitoring van de marktomstandigheden noodzakelijk is. Om deze reden 

hebben de toezichthouders het MoU getekend, en de project partners de opdracht gegeven 

om een externe adviseur na de invoering van de flow-based methodiek onderzoek te laten 

doen naar flow factor competition. Deze consultant kan, indien noodzakelijk, wijzigingen 

voorstellen.  

 

 

 

Congestiebeheersprocedures 

187. ACM beslist op grond van artikel 5, zesde lid, van de E-wet over de goedkeuring van 

congestiebeheersprocedures. Omdat het approval package de 

congestiebeheersprocedures bevat, beslist ACM in dit besluit tevens over de goedkeuring 

van de congestiebeheersprocedures. Gelet op hetgeen hierboven is weergegeven, keurt 

ACM de congestiebeheersprocedures goed, onder de voorwaarden die hierboven en in het 

Common Paper zijn opgenomen. 

 

GEN overleg 

188. Tijdens het GEN overleg kwam met name het onderwerp transparantie aan de orde. 

 

189. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) maakt over dit onderwerp 

een aantal opmerkingen. 

 

190. Ten eerste stelt VEMW dat overdracht van voldoende informatie over flow-based 

marktkoppeling naar andere netbeheerpartijen dan TenneT een punt van aandacht moet 

zijn, teneinde problemen bij de introductie van de nieuwe methodiek te voorkomen. 

 

191. VEMW is ten tweede van mening dat de netbeheerder (en uiteindelijk de 

toezichthouder) goed moet nadenken over de hoeveelheid informatie die openbaar 

gemaakt gaat en moet worden over het gemeenschappelijke model. Teveel specifieke 

kennis van het model bij een andere partij dan de landelijk netbeheerder kan leiden tot 

manipulatie van de uitkomsten en dat moet te allen tijde worden voorkomen. 
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192. Ten derde vindt VEMW dat de betrouwbaarheidsmarges openbaar moeten zijn.  

 

193. Ook Energie-Nederland maakt enkele opmerkingen. Ten eerste is transparantie op het 

gebied van de betrouwbaarheidsmarges belangrijk. Volgens Energie-Nederland zou 

TenneT dit punt met de andere TSO’s kunnen bespreken en ten behoeve van 

precedentwerking alvast zelf tot publicatie over kunnen gaan. 

 

194. Ten tweede vindt Energie-Nederland de transparantie van de berekening onvoldoende. 

Marktpartijen kunnen onvoldoende inschatten wat flow-based doet. 

 

195. ACM constateert dat over ten minste de volgende onderwerpen transparantie moet 

worden gegeven. 

 Een dag vooruit wordt de geanonimiseerde flow-based matrix met daarin per kritiek 

netcomponent de beschikbare capaciteit en de PTDF gepubliceerd. Met de informatie 

van de website www.casc.eu en de daar beschikbare utility tool is een inschatting te 

maken van de beschikbare capaciteit voor marktkoppeling.  

 De topologie van het netwerk inclusief gedetailleerde informatie over de 

netwerkelementen, waaronder impedantie, weerstand en lengte, wordt gepubliceerd. 

Hiermee zouden marktpartijen zelf PTDF’s kunnen berekenen. 

 Twee dagen na marktkoppeling worden de kritieke netcomponenten gepubliceerd 

inclusief vast identificatienummer. Hiermee zijn statistische analyses mogelijk. 

 Elke maand wordt geaggregeerde informatie over het gemeenschappelijke netmodel 

gepubliceerd, waaronder de vraag en productie van elektriciteit. 

 In het approval package staat uitgebreid beschreven hoe flow-based marktkoppeling 

werkt.  

 Informatie over speciale parameters en gebeurtenissen die de (historische) PTDF’s 

beïnvloeden. 

 De totale (voorspelde) import en export beperkingen 

 De technische informatie van het net, die marktpartijen in staat stelt zelf een load 

flow-based model te maken. 

 

196. Naar de mening van ACM geven de laatste drie punten invulling aan de zienswijze van 

Energie-Nederland over transparantie. 

 

ACM is het met VEMW en Energie-Nederland eens dat de informatievoorziening van 

cruciaal belang is voor een succesvolle introductie en werking van de flow-based 

methodiek. In principe is ACM voor zoveel mogelijk openbaarheid van informatie, maar zij 

houdt daarbij wel rekening met eventuele schadelijke gevolgen hiervan, bijvoorbeeld 

manipulatie van flow-based uitkomsten. Theoretisch is het namelijk mogelijk om vooraf, met 

de inzet van productiemiddelen, bepaalde kritieke netcomponenten te belasten, als bekend 
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is wat het precieze gemeenschappelijke netmodel is en wat de kritieke netcomponenten 

zijn. De TSO betaalt vervolgens de producent om zijn productiemiddel af te schakelen, 

hetgeen winstgevend kan zijn voor deze producent en ten koste kan gaan van de 

marktefficiëntie. 

 

197. Wat betreft de opmerkingen over de transparantie van de hoogte van 

betrouwbaarheidsmarges merkt ACM op dat deze data aan de toezichthouders beschikbaar 

worden gesteld en meegenomen worden in de algemene flow-based monitoring. 

 

198. Wat betreft de opmerking van Energie-Nederland over de transparantie van de 

berekeningen binnen flow-based merkt ACM het volgende op. Door publicatie van de 

topologie van de netwerken plus een vaste nummering van de kritieke netcomponenten, 

kunnen marktpartijen inzicht krijgen in de totstandkoming van de flow-based matrix. 

Hiermee is grotendeels tegemoetgekomen aan de zienswijze van Energie-Nederland. 

 

199. Naar het oordeel van ACM zijn de genoemde voorgestelde wijzigingen niet in strijd met 

de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet. Wel 

dienen netbeheerders ook na invoering van flow-based in continue dialoog te blijven met 

marktpartijen over hun behoefte aan informatie.  

 

6.3 Conclusie 

 

200. ACM keurt de door Netbeheer Nederland voorgestelde codewijzigingen goed, en 

daarmee ook het approval package en de daarin vervatte congestiebeheersprocedures, 

onder de voorwaarden die in dit besluit en het samen met de andere CWE-toezichthouders 

opgestelde Common Paper zijn opgenomen.  

 

Inwerkingtreding 

201. In hun gezamenlijke zienswijze merken APX en TenneT op dat onvoldoende duidelijk 

naar voren komt hoe de inwerkingtreding van flow-based zal plaatsvinden.  

 

202. Het besluit treedt op 21 mei 2015 in werking. 
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7 Dictum 
 

203. Gelet op het voorgaande en op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 stelt 

de Autoriteit Consument en Markt de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de 

Elektriciteitswet 1998 vast met dien verstande dat de Netcode Elektriciteit wordt gewijzigd 

conform de wijzigingen opgenomen in Bijlage 1 bij dit besluit.  

 

204. Gelet op het voorgaande en op grond van artikel 5, zesde lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 besluit ACM tot goedkeuring van de in het approval package 

neergelegde congestiebeheersprocedures.  

 

205. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, waarbij tevens de 

vastgestelde wijzigingen bekend worden gemaakt. Voorts publiceert de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 

 

206. Dit besluit treedt op 21 mei 2015 in werking. 

  

 

Den Haag,  

 

Datum: 10 april 2015 

 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

w.g. 

dr. F.J.H. Don 

bestuurslid 

 

 

 

Tegen de wijzigingen van de Netcode Elektriciteit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks 
is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, beroep instellen 
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
 
Tegen de goedkeuring van de congestiebeheersprocedures kan degene, wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ACM, Directie Juridische Zaken, Postbus 
16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 
7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, ACM verzoeken in te stemmen met 
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
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Bijlage 1 – Vastgestelde wijzigingen 

 

Bijlage behorende bij het besluit in zaak 13.0852.52 van de Autoriteit Consument en 

Markt. 

 

Artikel I 

 

De Netcode Elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

In het opschrift van paragraaf 5.6.1 wordt na “landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit” 

ingevoegd: en capaciteitsdomein 

 

B 

In artikel 5.6.1.1 wordt “met de beheerders van de buitenlandse delen van de 

landgrensoverschrijdende verbindingen” vervangen door: met de buitenlandse instellingen (als 

bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet), 

 

C 

In artikel 5.6.1.2 wordt na “de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit” 

ingevoegd: van de verbinding Eemshaven-Noorwegen en, indien de in artikel 5.7.1a.14 

genoemde roll back procedure van toepassing is, van de in artikel 5.6.6.1 genoemde 

verbindingen, 

 

D 

Na artikel 5.6.1.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

5.6.1.2a De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten hoogste één 

dag voor de in artikel 5.6.8 genoemde dag waarop het capaciteitsdomein voor 

dag-vooruittransporten wordt bekendgemaakt een zo nauwkeurig mogelijke op 

basis van de artikelen 5.7.1a en 5.7.2 middels de flow-based methodiek 

berekende waarde voor het veilig beschikbare capaciteitsdomein voor 

landsgrensoverschrijdend transport (hierna: het capaciteitsdomein) voor de 

betreffende dag van transport op uurbasis openbaar. 

 

E 

In het opschrift van paragraaf 5.6.5 wordt na “landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit” 

ingevoegd: en capaciteitsdomein 

 

F 

In artikel 5.6.5.1, onderdeel b, vervalt de zinsnede “conform artikel 5.6.3.1”. 
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G 

Na artikel 5.6.5.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

5.6.5.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wijst het in artikel 5.6.1.2a 

genoemde veilig beschikbare capaciteitsdomein toe door middel van veilingen, 

waarbij deze rekening houdt met de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet conform artikel 5.6.2.1 reserveert om 

noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en 

bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten te 

kunnen uitvoeren. 

 

H 

In artikel 5.6.6.2 komen de onderdelen d en e te luiden: 

 

d. het restant van de voor de veiling gereserveerde 

landgrensoverschrijdende transportcapaciteit komt ter beschikking van het 

capaciteitsdomein, of, indien de in artikel 5.7.1a.14 genoemde rol lback 

procedure van toepassing is, de transportcapaciteit voor dag-

vooruittransporten. Alle landgrensoverschrijdende transportcapaciteit die niet 

conform artikel 5.6.11.1 is genomineerd, komt eveneens ter beschikking van het 

capaciteitsdomein of, indien de in artikel 5.7.1a.14 genoemde roll back 

procedure van toepassing is, de transportcapaciteit voor dag-

vooruittransporten; 

e. het veilig beschikbare deel van de in onderdeel d bedoelde 

landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, indien de in artikel 5.7.1a.14 

genoemde roll back procedure van toepassing is, dat niet wordt gebruikt voor 

de dag-vooruittransporten, komt ter beschikking van de intra dagelijkse 

transporten of het veilig beschikbare deel van het in onderdeel d bedoelde 

capaciteitsdomein, dat niet wordt gebruikt voor dag-vooruittransporten, wordt 

gebruikt om de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor 

intra dagelijkse transporten te bepalen. 

 

I 

In artikel 5.6.7.1 wordt, in onderdeel b, onder vervanging van de punt door een komma, na 

“Maasbracht-België”, ingevoegd:  

tenzij de capaciteit middels de flow-based methodiek op basis van artikel 5.7.1a wordt bepaald, 

in welk geval de capaciteit over de verbindingen wordt verdeeld tijdens de procedure van 

toewijzing van het capaciteitsdomein in de impliciete veiling. 

 

J 
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In het opschrift van paragraaf 5.6.8 wordt na “de capaciteit” ingevoegd: , danwel 

capaciteitsdomein, 

K 

In artikel 5.6.8.1 wordt na “gespecificeerde capaciteit” ingevoegd: , danwel capaciteitsdomein, 

 

L 

Artikel 5.6.8.2 komt te vervallen. 

 

M 

In artikel 5.6.13.2 wordt “minimaal 100 MW” vervangen door: 0 MW. 

 

N 

Na artikel 5.6.19.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

5.6.19.5a De in artikel 5.6.19.5 genoemde optimalisatietechniek voor de dag-

vooruitmarkten kan er in voorzien dat bij het bepalen van de netto posities en 

clearing prijzen de transporten tussen de marktgebieden uitsluitend van een 

laag geprijsd marktgebied naar een hoog geprijsd marktgebied lopen 

("intuïtiviteit"), ook indien dit niet leidt tot maximalisatie van de sociale welvaart. 

 

O 

In artikel 5.6.22.2c vervalt: “, een situatie met geïsoleerde dag vooruitmarkten”. 

 

P 

In artikel 5.7.1.1 wordt na “landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteit” 

ingevoegd: en, indien de in artikel 5.7.1a.14 genoemde roll back procedure van toepassing is, 

de in artikel 5.6.1.2 genoemde veilig beschikbare transportcapaciteit voor 

landsgrensoverschrijdende dag-vooruittransporten 

 

Q 

Na artikel 5.7.1.12 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: 

 

5.7.1a Berekeningsmethodiek voor het veilig beschikbare capaciteitsdomein voor 

landsgrensoverschrijdend transport 

 

5.7.1a.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt, in samenwerking 

met de buitenlandse instellingen (als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel 

h, van de Wet) van de regio, het in 5.6.1.2a genoemde veilig beschikbare 

capaciteitsdomein voor landsgrensoverschrijdende transport voor elektriciteit  

- voorts in deze paragraaf aangeduid als: ‘het capaciteitsdomein’ - op basis van 

de onderstaande methode. 
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5.7.1a.2 Het capaciteitsdomein wordt op uurbasis bepaald. 

5.7.1a.3 Het capaciteitsdomein wordt bepaald door middel van netberekeningen met 

inachtneming van het in artikel 5.7.2 gestelde op basis van een volledig 

beschikbaar net, waaronder verstaan wordt het samenstel van Nederlandse 

netten op een spanningsniveau van 220 kV of hoger, inclusief de 

landsgrensoverschrijdende verbindingen. 

5.7.1a.4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de maximale 

capaciteit voor de in artikel 5.7.2.1a genoemde kritieke netcomponenten. 

Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de belastbaarheid van de 

netcomponenten maximaal is gedurende de winterperiode ten gevolge van 

natuurlijke koeling. 

5.7.1a.5 Voor elk van de kritieke netcomponenten bepaalt de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet de betrouwbaarheidsmarge met inachtneming van 

de volgende principes: 

a. De betrouwbaarheidsmarge geeft de onzekerheid in de vaststelling van 

de elektriciteitsstromen op het moment van bepaling van het capaciteitsdomein 

in vergelijking met de werkelijke elektriciteitsstromen in het netcomponent weer; 

b. De betrouwbaarheidsmarge wordt vastgesteld op basis van een 

analyse van het verschil tussen de historische vaststelling van de 

elektriciteitsstromen op het moment van bepaling van het capaciteitsdomein en 

de historisch werkelijke elektriciteitsstromen in het netcomponent. 

5.7.1a.6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt een 

congestievoorspelling van het Landelijk hoogspanningsnet op basis van een 

vooraf met de buitenlandse instellingen (als bedoeld in artikel 16, tweede lid, 

onderdeel h, van de Wet) gezamenlijk afgestemd scenario. De 

congestievoorspelling wordt gemaakt op basis van verwachte beschikbaarheid 

en inzet van netcomponenten, verwachte beschikbaarheid en inzet van 

productie-installaties, verwachte elektriciteitsvraag en verwachte 

elektriciteitsstromen op de landsgrensoverschrijdende gelijkstroomverbindingen 

Eemshaven-Noorwegen en Maasvlakte-Groot-Brittannië behorende bij het 

gezamenlijk afgestemd scenario. 

5.7.1a.7 Gezamenlijk met de congestievoorspellingen van de buitenlandse instellingen 

(als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet) stelt de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een gezamenlijk netmodel 

van de regio op. Dit dient als input om te komen tot gecoördineerde bepaling 

van het capaciteitsdomein. 

5.7.1a.8  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de veilig beschikbare 

capaciteit voor elk kritiek netcomponent gecoördineerd met de buitenlandse 

instellingen (als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet) als 

volgt vast: 

a. De gecoördineerde bepaling resulteert in een initieel beschikbare capaciteit 
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voor een kritiek netcomponent op basis van de in artikel 5.7.1a.4 genoemde 

maximale capaciteit voor het kritiek netcomponent verminderd met de in artikel 

5.7.1a.5 genoemde betrouwbaarheidsmarge en de referentiestromen door het 

kritiek netcomponent afkomstig uit het in artikel 5.7.1a.7 genoemde gezamenlijk 

netmodel.  

b. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beoordeelt de 

resultaten uit deze gecoördineerde bepaling door de landsgrensoverschrijdende 

transporten maximaal te verhogen onder handhaving van de enkelvoudige 

storingsreserve voor de kritieke netcomponenten. 

 c. Met inachtneming van de in paragraaf 5.7.2. genoemde randvoorwaarden, 

kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheersmaatregelen 

inzetten om de verwachte elektriciteitsstromen in het landelijk 

hoogspanningsnet te beïnvloeden, zodanig dat dit resulteert in een aanpassing 

van de beschikbare capaciteit voor een kritiek netcomponent. 

5.7.1a.9 De in artikel 5.7.1a.8 genoemde verhoging van de landsgrensoverschrijdende 

transporten gebeurt door de productie van Nederlandse productie-installaties 

die in het betreffende scenario zijn meegenomen, proportioneel te verlagen dan 

wel verhogen en door gelijktijdig de productie van buitenlandse productie-

installaties die in het betreffende scenario beschikbaar zijn proportioneel te 

verhogen dan wel verlagen. 

5.7.1a.10 Onder de in artikel 5.7.1a.8 genoemde ‘enkelvoudige storingsreserve voor de 

kritieke netcomponenten’ wordt verstaan het handhaven van de normale 

bedrijfstoestand onder uitval van een willekeurig lijncircuit, kabelcircuit of 

(dwarsregel)transformator voor zover van belang voor de bepaling van de 

transportcapaciteit. 

5.7.1a.11 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet houdt bij de bepaling van 

het capaciteitsdomein rekening met de dynamische stabiliteit en 

spanningshuishouding van het net door middel van maximale capaciteit voor 

import en export. 

5.7.1a.12 De veilig beschikbare capaciteit voor elk kritiek netcomponent als vastgesteld in 

artikel 5.7.1a.8, samen met de in artikel 5.7.1a.13 genoemde invloedsfactoren 

voor elk kritiek netcomponent, bepalen het capaciteitsdomein. 

5.7.1a.13 De in artikel 5.7.1a.9 genoemde proportionele verlaging dan wel verhoging van 

productie-installaties bepalen de invloedsfactoren ("power transfer distribution 

factors") van landsgrensoverschrijdende transporten op een kritiek 

netcomponent. 

5.7.1a.14 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan binnen twee maanden 

na inwerkingtreding van deze paragraaf, in samenwerking met de buitenlandse 

instellingen (als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Wet) van 

de regio, besluiten om een roll back procedure toe te passen indien de bepaling 

van het capaciteitsdomein voor landsgrensoverschrijdende dag-
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vooruittransporten voor een voorziene lange tijdsperiode, dan wel voor een 

onbekende tijdsperiode, niet mogelijk zal zijn. De methodiek voor het bepalen 

van de transportcapaciteit voor landsgrensoverschrijdende dag-

vooruittransporten in de roll back procedure van paragraaf 5.7.1 treedt dan in 

plaats van de methodiek van paragraaf 5.7.1a. De netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet kan besluiten de periode waarin de methodiek van 

paragraaf 5.7.1 van toepassing is met twee maanden te verlengen, ook indien 

de bepaling van het capaciteitsdomein voor landsgrensoverschrijdende dag-

vooruittransporten mogelijk is, 

5.7.1a.15 De in paragraaf 5.7.1 genoemde bepaling van de veilig beschikbare 

transportcapaciteit voor landsgrensoverschrijdende dag-vooruittransporten, in 

geval van toepassing van de roll back procedure, vervalt, indien binnen twee 

maanden na inwerkingtreding daarvan geen besluit als beschreven in artikel 

5.7.1a.14 voor toepassing van de roll back procedure is gemaakt. 

 

R 

In artikel 5.7.2.1 wordt na “Indien” ingevoegd: , bij de bepaling van de transportcapaciteit in  

paragraaf 5.7.1, 

 

S 

Na artikel 5.7.2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

5.7.2.1a Bij het bepalen van het capaciteitsdomein geldt, gelet op artikel 16, zesde lid, 

van Verordening 714/2009, het principe dat de maximale capaciteit van de 

grensoverschrijdende verbindingen en/of de maximale capaciteit van de 

transmissienetten waarmee grensoverschrijdende elektriciteitsstromen worden 

verzorgd (samen de "kritieke netcomponenten"), beschikbaar wordt gesteld, 

zulks in overeenstemming met de voor een bedrijfszekere exploitatie van het 

net geldende veiligheidsnormen. 

 

T 

In artikel 5.7.2.2 wordt tweemaal na “de transportcapaciteit” ingevoegd: , danwel het 

capaciteitsdomein, 

 

U 

In artikel 5.7.2.3 wordt na “een zo hoog mogelijke transportcapaciteit” ingevoegd: , danwel een  

voor de markt optimaal capaciteitsdomein 

 

V 

In artikel 5.7.2.4 vervalt “in artikel 5.7.1.5 bedoelde”. 
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W 

1. In artikel 5.7.2.6 wordt na “in 5.6.1.2” ingevoegd: , 5.6.1.2a 

 

2. In artikel 5.7.2.6 wordt na “transportcapaciteit” ingevoegd: , het capaciteitsdomein. 

 

 

X 

In artikel 5.7.3.5 wordt tweemaal na “artikel 5.7.1” ingevoegd: of 5.7.1a 

 

Y 

1. In artikel 5.7.3.6 wordt tweemaal na “respectievelijk 5.7.1.11” ingevoegd: of 5.7.1a.12 

2. In artikel 5.7.3.6 wordt na “landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit” ingevoegd: of 

capaciteitsdomein 

 

Z 

In artikel 5.7.4.3 wordt in onderdeel d, na “artikel 5.7.1.8” ingevoegd: of 5.7.1a.9 

 

AA 

1. In artikel 5.7.4.4 wordt in de aanhef na “ex artikel 5.7.1” ingevoegd: of 5.7.1a 

2. In artikel 5.7.4.4 wordt in onderdeel a na “import en export” ingevoegd: als bepaald in artikel  

5.7.1.10 respectievelijk 5.7.1.11 of het capaciteitsdomein als bepaald in artikel 5.7.1a.12 
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Bijlage 2 – Memorandum of Understanding 

 

Bijlage behorende bij het besluit in zaak 13.0852.52 van de Autoriteit Consument en 

Markt. 
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CWE NRAs Memorandum of Understanding of 
the Implementation of Flow Based Market 
Coupling in the CWE Region 
Considering their long-standing cooperation in the framework of ACER CWE 

regional initiative, 

 

Considering their active role in the Pentalateral Energy Forum, as to foster 

regional energy market integration as a stepping stone to the European internal 

energy market, 

 

Considering the successful launch of market coupling in the region and its 

successive enlargements to other areas in Europe, and the short term go-live of 

the CWE Flow-Based Market Coupling,  

 

Considering the commitment of the CWE Flow-Based market coupling project to 

design and implement a flow-based market coupling,  

 

Considering the important progress made in this complex and highly innovative  

project,  

 

Considering the impact national network or adequacy specificities still have on 

cross-border trade,  

 

The representatives of the Regulatory Authorities of the Central Western 

European (CWE) region, hereinafter referred to as “CWE NRAs”, commit to give 

regulatory backing to the continuous improvement towards a fully EU-

entrenched flow-based market coupling. The development of this enhanced 

flow-based market coupling will further facilitate cross-border trade by making 

more efficient use of transmission capacities in the context of changing 

generation patterns and flows, better enable the integration of renewables in a 

market environment and lead to a more secure and reliable electricity system. 

  

To this end, CWE NRAs agree to monitor the impact of  the “flow factor 

competition” phenomenon linked to the implementation of Flow-Based Market 

Coupling on the fairness of competition in the electricity market in an 

appropriate manner, including market behavior and agree to require, if and 
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where deemed necessary, structural improvements of the methodology. 

 

CWE NRAs shall request project partners to hire a consultant who will monitor 

the flow factor competition phenomenon and propose, if deemed necessary by 

CWE NRAs, a structural solution. CWE NRAs will provide to the project 

partners with a first draft of the terms of reference (ToR) for hiring a consultant, 

will finally approve these ToR and will ultimately choose the consultant. The 

budget for hiring the consultant should be adequate to study flow factor 

competition in a satisfactory way, but not higher than 200.000€. The consultant 

shall refer to a committee composed by CWE NRAs and representatives of the 

project partners. All data needed for the monitoring shall be shared by the 

project partners with the consultant and with CWE NRAs . 

 

The results of the monitoring of the phenomenon shall refer to the data of 12 

months of an operating CWE Flow Based Market Coupling. Nevertheless, first 

results can be established after 6 months, and will have to be confirmed after 12 

months. The monitoring will encompass base case construction, PTDF and 

GSK determination and observed and expected flows monitoring in important 

transmission elements.   

 

Based on the monitoring results, CWE NRAs will decide whether the consultant 

shall propose possible structural solutions. In this case, the solution has to 

mitigate the issue itself. This means any solution needs to be reliable for the 

Flow-Based mechanism in general and not only for some border(s). The 

solution has to be developed by Transmission System Operators (TSO) and 

Power Exchanges. 

 

The outcome of the study will be finally assessed by CWE NRAs no later than 

15 months after the CWE Flow-Based Market Coupling go-live and, if needed, 

the solution agreed by CWE NRAs will be included in the proposal to be 

submitted by TSOs to CWE NRAs 19 months after regulation on Capacity 

Allocation and Congestion Management (CACM Guideline) has entered into 

force.  
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Bijlage 3 – Common Paper 

 

Bijlage behorende bij het besluit in zaak 13.0852.52 van de Autoriteit Consument en 

Markt. 
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Position Paper of CWE NRAs on 

Flow-Based Market Coupling 
March 2015 

Note: This document presents the view of the CWE NRAs once it has been approved / 

validated by them, according to their national procedures. This will be done at the latest at the 

end of April 2015. 

1. Context  

 

Flow Based (FB) is a key element of the implementation of the target model for capacity 

calculation and allocation at day-ahead timeframe as described in the regulation on Capacity 

Allocation and Congestion Management which is expected to come into force in June/July 

2015
18

 (CACM Regulation hereafter). Its implementation in the Central West Europe (CWE) 

region started on the basis of the Annex issued end 2006 of Regulation 1228/2003 repealed 

later by Regulation 714/2009. 

Its purpose is to further improve the optimization allowed by Market Coupling (MC) based on a 

more precise capacity calculation which makes it possible to benefit from the interdependency 

between commercial flows on affected transmission network elements called “Critical 

Branches” (CB hereafter) by maximizing as much as possible their use by the most valuable 

exchanges. Commercial capacities do not have to be shared ex-ante between several borders 

as implemented with ATC methods, leading to potential inadequacy between the needed and 

the possible exchanges. 

                                                      
18

 The CACM related timings mentioned in this paper only represent the estimation of CWE NRAs, and do not 

necessary fit the official and effective implementation planning. 
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In the CWE region, covering Belgium, France, Germany, Luxembourg and The Netherlands, a 

first market coupling called the TLC (Trilateral Market Coupling) linking France, Belgium and 

the Netherlands was launched in November 2006. In February 2007, the national regulatory 

authorities (hereafter NRAs) of the CWE region published their so-called Action Plan 

recommending the implementation of a Flow-Based Market Coupling (FB MC) in line with the 

Annex of Regulation 1228/2003. This agreement between CWE NRAs was supported in June 

2007 by the signature of a Memorandum of Understanding (MOU)
19

 involving the 5 Members 

States, the NRAs, the Transmission System Operators (TSOs), the power exchanges (PXs) and 

representatives of large producers of the CWE region. One of the main objectives of this MOU 

was the implementation of a FB MC in the CWE region in 2009. In July 2008, project partners 

(TSOs and PXs) announced that the CWE MC would start with a non-FB approach based on 

coordinated NTC
20

 calculations. These developments have led to the launch of the CWE market 

coupling together with the ITVC (Interim Tight Volume Coupling) with the Nordic region in 

November 2010. The objective of a European wide integration led to the launch of the NWE 

price coupling in February 2014. In the meantime, the work of TSOs and PXs on the 

implementation of the FB MC in the CWE region was monitored by the CWE NRAs through the 

so-called “expert meetings” and the Support Group 1 (SG1) of the Pentalateral Energy Forum 

(PLEF). These meeting were initially set up by the 5 countries that signed the MOU in 2005 and 

later, in 2012, gradually expanded by full membership status to Austria and via observer status 

for Switzerland. The CWE Flow Based methodology (principles and details) has been developed 

by the project partners (TSOs and PXs) under the supervision of CWE NRAs. 

The methodology has been tested through an internal parallel run in 2012 and “at real scale” 

through two years of external parallel run in 2013 and 2014. The principle of this external 

parallel run was to compute every day, as in real operations, the transmission capacity domain, 

and the resulting market outcomes. All these tests have allowed a better understanding and a 

greater confidence into the methodology. It has moreover allowed adaptations of the 

methodology so that it delivers better results and a better design of the transparency tools. 

In order to prepare go-live two public consultations have been organized. The first one was 

organized by the project partners (with an access to all answers by CWE NRAs) in May/June 

2013 and another consultation was directly organized by the CWE NRAs in June 2014. The 
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http://www.benelux.int/files/7513/9565/1442/Memorandum_of_understanding_Pentalateral_200
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outcome of these consultations have been communicated to the public
21

 and taken on board 

for further improvements. 

2. European legal context  

 

Regulation 714/2009 and its Annex 1 on the Guidelines on the Management and Allocation of 

Available Transfer Capacity of interconnections between national systems constitute the main 

legal basis for the implementation of the CWE FB MC.  

Article 16.1 of Regulation 714/2009 foresees that “Network congestion problems shall be 

addressed with non-discriminatory market-based solutions which give efficient economic 

signals to the market participants and transmission system operators involved.” 

Article 16.3 provides that “The maximum capacity of the interconnections and/or the 

transmission networks affecting cross-border flows shall be made available to market 

participants, complying with safety standards of secure network operation.” 

Article 16.5 of the regulation states that “Transmission system operators shall, as far as 

technically possible, net the capacity requirements of any power flows in opposite direction 

over the congested interconnection line in order to use that line to its maximum capacity. 

Having full regard to network security, transactions that relieve the congestion shall never be 

denied.” 

Article 1.7 of Annex 1 provides that “When defining appropriate network areas in and between 

which congestion management is to apply, TSOs shall be guided by the principles of cost-

effectiveness and minimisation of negative impacts on the internal market in electricity. 

Specifically, TSOs shall not limit interconnection capacity in order to solve congestion inside 

their own control area, save for the above mentioned reasons and reasons of operational 

security”. 

Article 3.1 of Annex 1 provides that “Capacity allocation at an interconnection shall be 

coordinated and implemented using common allocation procedures by the TSOs involved. In 

cases where commercial exchanges between two countries (TSOs) are expected to affect 

physical flow conditions in any third-country (TSO) significantly, congestion-management 

methods shall be coordinated between all the TSOs so affected through a common congestion-

management procedure. National regulatory authorities and TSOs shall ensure that no 

congestion-management procedure with significant effects on physical electric power flows in 

other networks is devised unilaterally.” 

                                                      
21

 The outcome of the second consultation resulted in requests to the Project Partners, which can be found on 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/FBMC/CWE_FBMC_NRA_requests.pdf 
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Article 3.2 of Annex 1 requires that “A common coordinated congestion-management method 

and procedure for the allocation of capacity to the market at least annually, monthly and day-

ahead shall be applied by 1 January 2007 between countries in the following regions:...(b) 

North-West Europe (i.e. Benelux, Germany and France),...” 

Finally, Article 3.5 of Annex 1 provides the technical details of the method to be implemented: 

“With a view to promoting fair and efficient competition and cross-border trade, coordination 

between TSOs within the regions set out in point 3.2. shall include all the steps from capacity 

calculation and optimisation of allocation to secure operation of the network, with clear 

assignments of responsibility. Such coordination shall include, in particular: (a) the use of a 

common transmission model dealing efficiently with interdependent physical loop-flows and 

having regard to discrepancies between physical and commercial flows, (b) allocation and 

nomination of capacity to deal efficiently with interdependent physical loop-flows,...” 

After the entry into force of the CACM Regulation – expected in June/July 2015 – the existing 

legal framework will be complemented by the provisions from this Regulation. For capacity 

calculation methods in general, and more specific for flow based, Title II - chapters I and II 

contain the most relevant provisions. Flow Based market coupling is a key element of the 

target model for capacity allocation and calculation at day-ahead timeframe. 

3. Description of the FB methodology 

 

The main objective of the FB MC is to make the maximum capacity of the interconnections 

and/or the transmission networks affecting cross-border flows available to market players, 

while taking into account the physical limits imposed by the transmission network. Through 

the application of the laws of physics together with a welfare optimization function, this 

method selects exchanges from different zones thereby allowing an efficient use of the 

transmission network. 

A subset of all network elements considered as critical by network operators, called Critical 

Branches (CB), is explicitly taken into account in the optimization process. CBs may be any part 

of the interconnections and of the transmission networks affecting cross-border / cross-zonal 

flows and thus for instance any transmission line crossing a country border or located inside a 

bidding-zone significantly influenced by cross-border / cross-zonal exchanges. 

The zone to zone Power Transmission Distribution Factor (PTDF) represents the impact in 

terms of flows of a power exchange between two zones on a given CB. PTDFs between zones 

are built on the basis of assumptions on the participation of specific generation units of the 

corresponding zones to a given power exchange (increase or decrease in generation): these 

assumptions are called Generation Shift Keys (GSKs). 
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To ensure the efficiency of the congestion management on a CB located inside a bidding-zone, 

the TSOs have developed a selection criterion based on a threshold value that is to be met by 

at least one of the values of the zone to zone PTDF for that particular CB. Today’s threshold 

value is 5%: if all PTDFs of a line fall below that value, the efficiency of the Market Coupling for 

managing a congestion on this CB is very low compared to re-dispatching actions performed 

internally to the bidding-zone. In addition, very low PTDFs may have a huge impact on prices 

and may exacerbate non-intuitive results. 

The base-case (BC) represents the starting point of the evaluation of the feasibility and 

efficiency of cross-border trade. This base-case is constructed on the basis of a snapshot of 

exchanges and system conditions observed 2 days before real-time and where other 

parameters (load, topology, generation) are adapted to reflect expected conditions for day D. 

In the current implementation of the CWE FB MC, net (import or export) positions of the 4 

bidding zones
22

 of the snapshot are used as reference for the exchanges for day D. The BC is 

built on the basis of these net positions. The chosen approach may have as a consequence that 

the whole capacity of the transmission network may not be enough to accommodate for more 

than the exchanges corresponding to the base-case. These particular cases were referred to as 

“pre-congested cases”. 

As already indicated above, GSKs are assumptions on the participation of a power generation 

unit to a power shift. As the effective participation of a generation unit depends on the results 

of the MC and on the clearing price, this results in a circular problem (as the result is needed as 

input). Current harmonized (to avoid difference of treatment) rules implemented in the CWE 

region correspond to a proportional allocation of a power shift on all units participating in 

power transfers in function of their size. The setting of GSKs is important for the determination 

(through zone to zone PTDF) of the physical impact of power shifts on transmission lines. 

Matched bids are selected on the basis of a combination of their impact on the active critical 

branch, if any, and on their price. 

Flow Reliability Margins (FRMs) are security margins taken on CB in order to cope with 

uncertainties on the flows expected on CB. These uncertainties result from all unexpected 

events occurring between the determination of the FB parameters and the real time (change 

of generation and consumption patterns, change of exchanges on the other borders, …) and 

also from uncertainties linked to the absence of exact locational information on the origin and 

destination of trades available at clearing time. Reliability margins are key for ensuring security 

of the grid, nonetheless they do not have to be oversized: they reduce the capacities available 

to the market and the welfare of the MC. FRMs are determined and justified by the TSOs on 

the basis of statistical analysis applied on observed data. 
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In the current implementation of the CWE FB MC, the tripping of a transmission line (or more 

generally N-1 constraints) is explicitly taken into account in the optimization process. Remedial 

actions (such as network topology measures including the setting of phase-shifters, re-

dispatching etc.) may also be explicitly taken into account in the Flow-Based parameters of the 

CB. Nevertheless, some (complex) remedial actions can indirectly be taken into account by the 

use of a negative Final Adjustment Value (FAV) parameter which increases the maximum 

capacity of a transmission line reflecting the additional capacity that may derive from the 

remedial action (change in topology). 

Additional constraints called “external constraints” are used to represent global import or 

export limitation of a given bidding zone. These constraints may be linked to voltage stability 

issues or to the risk perceived by TSOs from deviating too much from known system 

conditions. 

Fallback principles have been developed. The goal of these processes is to avoid as much as 

possible that the FB mechanism is not in a position to deliver transmission capacity (FB 

parameters), with the consequence that no exchange can be authorized. The project has 

therefore developed two ways to cope with these missing parameters: 

- a spanning functionality if parameters are missing for only a few hours, on the basis of 

the parameters of the adjacent hours, 

- a calculation of fallback parameters from the Long-Term Allocation values in the case 

more parameters are missing. 

-  

4.  Consistency with European legislation 

 

The main legal basis for the implementation of a FB MC in the CWE region is achieving 

compliance with the Regulation 714/2009 and its Annex 1. 

The requirements as provided in chapter 2 may be synthesised for the day ahead-market as 

follows: a common and coordinated FB MC making the maximum capacity of the 

interconnections and/or the transmission networks affected by cross-border flows available to 

market participants for cross-border exchanges, efficiently dealing with interdependent 

physical loop-flows and having regard to discrepancies between physical and commercial flows 

shall be applied by 1 January 2007
23

 in the CWE region. The method should be non-

discriminatory and market-based and should allow for fair and efficient competition and cross-

border trade. If more structural congestions appear, TSOs - when defining appropriate network 
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 Annex 1 to Regulation 1228/2003 entered into force end 2006 and was immediately applicable in all member states. 

This Regulation was repeled by Regulation 714/2009. This requirement is repeated in Art. 3.2 of Annex 1.  
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areas in and between which congestion management is to be applied - shall be guided by the 

principles of cost-effectiveness and minimisation of negative impacts on the internal market. 

The current TSO proposal complies with most of the above-mentioned legal requirements (a 

flow based approach coordinated at CWE level, efficiently dealing with interdependent 

physical transit flows and having regard to discrepancies between physical and commercial 

flows) and constitutes an improvement compared to the currently applied method
24

. The 

proposed FB method is built on a common transmission model which better takes into account 

the physical impact of commercial exchanges on the affected transmission grid and which 

benefits from the interdependency between commercial flows at different bidding zone 

borders. This transmission model translates into parameters that represent the possibilities for 

the market for cross-border exchanges, thus allowing an efficient competition between supply 

and demand in the different bidding zones. Flow based therefore deals efficiently with so 

called interdependent physical transit flows and allows to make more transmission capacity 

available to market participants. 

Due to the application of the Flow based method on the EU electricity market zonal approach 

instead of on a nodal approach, some specific adjustments had to be made to the mechanism 

(base-case definition, GSK, CB,…). 

The definition of a base-case implicitly gives priority to internal trade on cross-border trade. 

Therefore, the CWE NRAs stress the importance of the base-case not to load the grid in a 

disproportionate way and of the GSK to be determined according to clear and transparent 

rules, defined ex-ante by TSOs and approved by NRAs. Otherwise the proposed 

methododology could be in breach with Article 16.1 of Regulation 714/2009, which provides 

that network congestion shall be addressed with non discriminatory market-based solutions. 

A more precise definition of flows allows another explanation of the base-case question. In this 

new definition, loop-flows are physical flows resulting from internal trades within one bidding 

zone through another bidding zone
25

. As these internal trades are included mainly in the base-

case and thus create a pre-market loading of the transmission grid which is used as the starting 

point of flow based, loop-flows cannot be better managed in FB than in ATC. The only way to 

have this model deal with loop-flows is by creating appropriate network areas between which 

congestion management is applied. It is to be noticed that loop-flows are better manageable 

by TSOs in a FB environment as far as the base-case hypotheses are shared. Moreover, transit 

flows (physical flows induced in a given zone by a commercial flow between two other zones) 

                                                      
24

 Cf. Chapter 5 

25
 In Regulation 714/2009, the meaning of loop-flows corresponded more (no definition was provided at that time) to 

flows not taking the shortest path between source and sink. 
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are explicitly taken into account by the FB mechanism to reach a better use of the grid and an 

optimized set of exchanges. 

A CB located inside a bidding zone, if corresponding to a structural congestion, may, if bidding 

zones are not optimised, constitute a source of non-compliance with article 1.7 of Annex 1 of 

Regulation 714/2009 dealing with congestions observed on internal network elements 

systematically pushed to the borders and not solved by other methods (re-dispatching). 

Transmission grid reinforcements can also address the above issue. The monitoring of the 

most frequently active CB is thus a key element of the monitoring tool required by CWE NRAs. 

Nonetheless, it has to be highlighted that the above-mentioned sources of possible non-

compliance do not intrinsically derive from the use of FB. Such risks are inherent to a zonal 

approach where either bidding zones have not been optimised yet, as precisely requested by 

the bidding zone review prescribed by the CACM Regulation
26

, or necessary grid developments 

are not in place yet. 

The use of external constraints (and the dimensioning of the Flow Reliability Margins “FRM” 

hereafter) shall be fully justified. Failing that, it may raise a risk of non-compliance in light of 

article 16.3 of Regulation 714/2009, which calls for the maximum capacity of the transmission 

system affected by cross-border flows to be offered to the market complying with safety 

standards of secure network operation. The studies listed in section 9.7 are to mitigate this 

risk. The studies should justify the external constraints currently foreseen in the Approval 

Package. If they cannot be justified, these external constraints will have to be either removed 

or adapted to ensure the compliance of the methodology with the legislation. 

5. External parallel run 

 

The external parallel run consisted in the application of the FB mechanism on data provided by 

the daily NTC MC in parallel to the current NTC based market coupling. These calculations 

allow a comparison of the results provided by the FB mechanism with results of the ATC 

coupling. The external parallel testing has been run over the last 24 months - and will keep 

running up to go-live. This is a key element to demonstrate the advantage of the Flow-Based 

methodology (not only from a theoretical perspective) in the frame of the technical choices 

made by the project for its practical implementation in the CWE region. Its results are one of 

the main inputs for the CWE NRAs’ decision. 

The external parallel run also allowed market players to better understand the functioning of 

the FB market coupling mechanism, and to get prepared for its go-live. 
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This parallel run has demonstrated: 

- a welfare increase (compared to the ATC method) of 117 M€ for the CWE region for 

the simulated days of 2013 and of 136 M€ in 2014, with unequal distribution of 

welfare benefits between bidding zones; 

- acceptable market results on the simulated days; 

- a good and sufficient level of reliability
27

, stability and robustness of the system: the 

capability of the project to have an acceptable number of missing days (there has been 

none of them for 8 months
28

). This was key for CWE NRAs (after the beginning of the 

parallel run where there were quite a lot of missing days) to have evidence that the 

methodology can issue Flow Based parameters and consequently market results every 

day, 

- a significant decrease of congested hours and a better price convergence between the 

different bidding zones; 

- a risk of distributive effects linked to the flow-factor competition
29

 issue to be tackled 

by CWE NRAs’ Memorandum of Understanding (CWE NRA MOU)
30

. 

To sum-up, the external parallel run has demonstrated a good level of efficiency of the Flow 

Based methodology such as submitted by the CWE project partners for regulatory approval. It 

has nevertheless given some insight into new developments and improvements which are 

listed in chapter 9. 

CWE NRAs underline the commitment made by the Project in the Approval Package (in the 

Fallback section) “CWE TSOs commit to deliver Flow Based parameters over the entire day to 

the Market Coupling system”. 

 

6. Transparency  

 

Transparency is a core element towards the confidence of the market in this new 

methodology. 

The CWE NRAs have welcomed the transparency proposal of the CWE-TSOs, and have made 

additional requirements during these last years, taking into account the outcome of the Public 

Consultations or discussions with the market. 

                                                      
27

 Reliability of the FB MC is a key issue as missing days may endanger the profitability of the new method  

28
 The fallback parameters process was nevertheless triggered one day during this period, respecting the foreseen 

process. 

29
 The result of the FB MC is linked to the « competition between flow factors » (or PTDFs)  

30
 see section 9.5 
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The CWE NRAs have asked, among other elements, for the publication of the following pieces 

of information which are key for the approval of the FB MC: 

- Anticipated publication of FB parameters at 8:00 am before long term adjustments.  

The utility tool has been developed in order to provide the information equivalent to 

the ATCs on the CWE borders for all hours of the following day. Moreover, the 

equivalent of NTCs calculated in D-2 by the TSOs will be provided for information 

before the long-term nomination at 8:00 am by the CWE-TSOs. Every change in the 

parameters which evolves on a longer path than daily will have to be clearly 

communicated to the market. 

- Publication of fixed, anonymized Critical Branches and Critical Outages (CBCOs), 2 days 

ex-post. 

The ex-post publication of the CBCOs with anonymized, fixed specifications is assessed 

as a positive solution, making it possible for market players to make statistical studies 

between external events, FB parameters and market outputs in order to forecast 

market prices. 

- Publication of non redundant CBs, via the CASC utility tool,  

- Provision of “typical” FB parameters matrices.  

The provision of FB matrices is required by market parties to have a better 

understanding of the impact of specific assumptions on the FB parameters. The 

matrices should be developed in cooperation with the market participants. 

- Publication of a simplified static grid model of the CWE region.  

In article 17 of the CACM Regulation, a Common Grid Model is required. As a first step 

towards this demand and to create a level playing field, CWE NRAs ask for the 

publication of grid elements characteristics (length, resistance, reactance, nominal 

capacity) for the CWE region with a topology level at least equivalent to the level given 

on the ENTSO-E grid map. This information should be provided in a format that can be 

used for further analysis by market participants. 

- Aggregated D2CF publication to come 

Moreover, the Project will have to continue publishing monthly market reports. 

 

7. Monitoring and evaluation 

 

A detailed monitoring of this new methodology will be conducted by CWE NRAs, in order to 

make sure that the methodology is correctly applied and does not lead to unexpected or 

undesirable market outcomes. 

Therefore, and as stated in the Approval Package, the project will have to: 
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- keep all Flow-Based calculation data available on a reasonable time upon request of 

CWE NRAs; 

- provide an exhaustive monthly monitoring report containing several indicators chosen 

by the CWE NRAs. 

These monitoring tools are derived from those currently in place to monitor the external 

parallel run. They are designed to make it possible to easily assess, among other elements: 

- whether Flow-Based parameters are correctly calculated, 

- whether there is no unexpected market outcome, 

- which grid elements are frequently constrained. 

A list of all expected indicators is provided in the Approval Package. CWE NRAs may ask the 

project to add some indicators to this agreed monitoring report in future. 

Specific monitoring will be dedicated to the issue of “Flow factor competition” as indicated in 

CWE NRAs’ MOU and to the comparison between Flow Based Intuitive and Flow Based Plain. 

This monitoring will be the basis to check whether the methodology is efficient, but also for 

CWE NRAs to propose evolution.  

Other possible evolutions and improvements of the current design are listed in chapter 9 

below. 

 

8. Approval process 

 

Each CWE NRA has entered into a national approval / validation process. In some countries 

there are national consultations in addition to the CWE-wide ones. 

To decide on the implementation of the Flow-Based capacity calculation and market coupling 

methodology, CWE NRAs have asked their national TSO(s) to submit a comprehensive set of 

national rules / methods. The CWE common Approval Package mostly consists of the elements 

delivered in August 2014, complemented by recent additions to address CWE NRAs’ 

requirements (mainly linked to generation adequacy and long-term rights inclusion).  

The decision of each CWE NRA is made on the basis of the common analysis presented in this 

position paper, on the feedback from the CWE public consultation, on the outcome of possible 

national consultation, on the demonstration by the project up to the end of the parallel run 

that the FB algorithm can deliver results and on the MOU agreed between CWE NRAs, 

fostering their cooperation in future monitoring and possible developments. 
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9. Requirements for further improvements of the CWE Flow Based methodology 

  

The CWE NRAs consider that the proposed methodology is good in order to launch the 

implementation of Flow Based in the coming weeks in the CWE region. Nonetheless, CWE 

NRAs consider that this methodology can be further improved in the months following the go-

live on several aspects. 

The entry into force of the CACM Regulation, expected by June/July 2015, will trigger the steps 

by which CWE TSOs will be obliged to deliver a proposal for a common capacity calculation 

method in accordance with articles 20 and 21 of this regulation by January/February 2017. 

Although the elements listed under sections 9.6 to 9.15 are covered by the CACM Regulation 

and have to be addressed by TSOs accordingly and in the foreseen timing,  CWE NRAs expect 

an earlier implementation for some of them. Detailed timings are to be found below.  

Moreover, other elements were judged key for CWE NRAs to smooth the transition to Flow 

Based: these elements are detailed under sections 9.1 to 9.5 and do have a high priority. These 

elements are not there from go-live, but shall be put in place in a tight planning. 

9.1 Adequacy issue (mitigation of curtailment of price taking orders) 

CWE NRAs have identified a theoretical issue known as “adequacy issue” and have asked the 

project partners to assess the phenomenon and to find solutions. 

A solution has been identified and presented in February 2015 to the CWE NRAs. It is part of 

the latest version of the Approval Package. 

This solution has to be implemented before November 2015. 

9.2 Intraday capacity calculation 

Upon request of CWE NRAs, the CWE FB project has presented several scenarios to develop a 

capacity calculation methodology at intraday timeframe.  

The CWE NRAs are open to a stepwise approach, implementing in a first step ATC coordinated 

calculation, before implementing Flow-Based calculation at this timeframe. CWE NRAs recall 

the requirements contained in Article 1.9 of the Annex 1 of Regulation 714/2009 on the 

implementation of a coordinated allocation at intraday, and the provisions imposed in articles 

14.1. and 21 of the CACM Regulation which states that Flow Based methodology shall be 

developed also for the intraday timeframe. The CWE NRAs also insist on the importance of this 

methodology to be thought and designed in consistency with the pan-European intraday 

allocation solution. 

Before these improvements are made, CWE NRAs ask for intraday capacity recalculation to be 

properly implemented in ATC by the beginning of November 2015. This interim solution is 
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intended to allow for more capacity at this timeframe, taking stock of more accurate 

information on grid, consumption and generation parameters.  

9.3 Belgium – Luxembourg interconnection 

CWE NRAs expect that the Belgium – Luxembourg interconnection might come online by the 

end of 2015. As a consequence, CWE NRAs ask the Project to study the impact of this 

interconnection on the CWE FBMC. 

CWE NRAs expect that the upcoming interconnection between Belgium and Luxembourg is 

properly tackled in CWE FBMC, including the allocation of congestion income. CWE NRAs 

expect a formal proposal from the respective TSOs 4 months before the interconnection will 

come into operation. 

9.4 Implementation of FTRs 

The agreement between Project Parties on the inclusion of long term allocation capacities in 

the day-ahead FB domain is considered as a non-optimal, intermediate solution for allowing 

the go-live. 

The implementation of FTRs, already asked years ago by CWE NRAs, is considered as the 

enduring solution, at least on the Belgium-France and Belgium-Netherlands borders, for 

mitigating the impact of difference in shape of the FB domain with the ATC based long-term 

rights domain. 

CWE NRAs request TSOs to prepare FTRs design so that they can be implemented for the 2016 

delivery period on Belgium-France and Belgium-Netherlands borders. For this CWE NRAs 

expect that the proposal is submitted on time for an approval by the first auctions on the 

Dutch borders. 

9.5 Flow factor competition 

As indicated in their MOU (“CWE NRAs Memorandum of Understanding of the Implementation 

of Flow Based Market Coupling in the CWE Region”), CWE NRAs will monitor the “flow factor 

competition” issue and will require, if needed, appropriate improvements to the current 

design of the FB MC. 

This MOU as this position paper, is also annexed to CWE NRAs’ decisions / validations. 

9.6 Completion of agreed transparency requirements 

As discussed above, several transparency tools have been agreed in order to allow a smooth 

insertion of Flow Based in the market. Some of them have been agreed lately and it could be 

that the project partners cannot manage developing them before the Flow Based go-live. 

For the following items, even if CWE NRAs have a strong preference for the tool to be available 

before the go-live date, CWE NRAs have accepted the idea of having them delivered slightly 

after the go-live: 
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 Static model publication 

 D2CF publication according to the minimum approved template  

This needs to be done at the latest 3 months after go-live. 

9.7 External constraints 

The current CWE Flow Based domain is limited by constraints which are not only the Critical 

branches-Critical Outages. These – so called – external constraints represent what TSOs explain 

to be a maximum import or export position for their system due to other aspects of secure 

system operation such as voltage stability. 

These constraints limit quite often the Flow-Based domain (42% of congested hours in 2013). 

The CWE NRAs therefore require that a justification of the external constraints (in their 

principle and in their values/calculation mechanism) is provided by each TSO to its NRA. These 

explanations will be shared among the CWE NRAs. 

On the basis of these studies, to be provided 9 months after go-live, it could be decided to 

adapt or remove these external constraints in the frame of the FB MC methodology. 

9.8 Closer cooperation with other regions and extensions to other borders – potentially advanced 
hybrid coupling 

Given the need to transform the regional approach towards a cross-regional and ultimately a 

pan-European
31

 one, CWE NRAs request CWE project parties to closely cooperate with 

neighbouring regions and be open to contribute to their projects. Depending on the progress, 

maturity and type of calculation (flow-based or NTC) of neighbouring projects, the cooperation 

may differ (from acting as an advisory-on-request partner up to an active project partner). 

These cooperations are needed to ensure consistency in case of differences between 

methodologies and may be performed on a border per border approach or for entire regions, 

with the objective to integrate new price zones in the Market Coupling.  

Advanced hybrid coupling (including borders with NTC calculation) is considered as a first, and 

easier, step into the direction of a new border into the Flow-Based area and of a wider 

optimization. 

CWE NRAs ask TSOs to provide, 12 months after go-live, a feasibility study and the design of 

the hybrid solution for borders where ATC and FB capacity calculation coexist. 

9.9 Allocation of congestion rents 

The allocation or sharing of congestions rents on the different CWE countries constitutes one 

of the most difficult issue encountered in the implementation of the CWE FB MC project. 
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The current TSOs proposal has been accepted by all parties, under the condition of a close 

monitoring of this sharing and the possibility to review and propose a new scheme under the 

request of CWE NRAs. 

Not later than 12 months after the entering into force of the CACM Regulation, all TSOs will 

have to develop a proposal for a methodology for sharing congestion incomes. CWE NRAs ask 

to CWE TSOs to show the impact of the new EU proposal on the CWE sharing rule. 

9.10 Flow-based intuitive or plain 

CWE NRAs made the choice, upon the results of the CWE NRA-led public consultation to begin 

with FB Intuitive (FBI). It has been agreed that the project will keep running and simulating the 

other version (as during the external parallel run) and provide CWE NRAs with a detailed 

monitoring on the results that would have been engendered by Flow Based Plain (FBP). After 

12 months, CWE NRAs will consider if a change towards the other version of the methodology 

is relevant and justified. To this end, CWE NRAs expect a comprehensive comparison report. 

The following elements could be used in this respect: 

- The capability of market parties to make good price forecasts and to bid efficiently 

under either FBP or FBI. For this criterion the impact on volatility and liquidity should 

also be taken into account.  

- The impact on global welfare. FBI adds restrictions to the flow based methodology, 

which leads to lower global welfare. This has been demonstrated in the external 

parallel run, where relatively small differences have been observed between FBI and 

FBP.  

- Distribution of welfare, in particular between small and large bidding zones. 

Structurally and theoretically, smaller areas are more likely to be involved in non-

intuitive exchanges than larger areas (i.e. the smaller areas “help” the larger areas 

more often than the reverse), and this is what is empirically observed. This ultimately 

means that welfare is lost in the smaller areas in favour of the bigger areas in a 

structural manner. For this criterion the frequency of occurrence of non-intuitive flows 

is of importance. How FBP scores depends on the extent of the redistribution of 

welfare. 

- Impact on intraday timeframe. Welfare should be optimized for the whole time frame 

ranging from intraday to years ahead. Specifically, there is a risk that the gain of FBP 

versus FBI could be traded away in the intraday timeframe. 

- Impact on investments and security of supply. Energy companies could let their 

investments depend on the frequency of non-intuitive situations. For example 

countries which experience import while having the lowest price in the CWE region (a 

non-intuitive situation), might be less attractive for an investment in generation 

power. 
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When analysing these criteria, future expansion of the Flow Based methodology in Europe 

should also be taken into account. In addition, attention should be paid to a range of expected 

outcomes. For example the difference in global welfare and the redistribution of welfare 

between FBP and FBI is relatively small based on past results, but it is also of importance what 

range of differences could be expected in the future.  

The project therefore has moreover to provide a  comparison of the two methodologies at 

least in terms of welfare and price difference in the frame of the monthly report. 

9.11 FRM 

CWE NRAs also ask the project to investigate all possible aspects which may reduce the values 

of the applied security margins while respecting the security criteria (such as improved 

scheduling processes,…) and propose modifications if appropriate. 

CWE NRAs ask TSOs to provide the results of this study 12 months after go-live. 

9.12 CBCO selection 

The project has proposed the rule of 5% to identify a critical branch (the 5% criterion means 

that a CBCO, to be selected, has to have at least one zone-to-zone PTDF which exceeds 5%). It 

is stated in the Approval Package that this rule was assessed inside the project to be efficient. 

This has nevertheless not been demonstrated to CWE NRAs. If there is room for improving this 

CB selection rule, this could lead to a higher global welfare. As a matter of fact, a network 

element not considered as a CB in the Flow-Based methodology cannot limit cross-border 

exchanges. If an overload is expected on this line, the relevant TSO(s) may have to activate 

potentially costly remedial actions such as re-dispatching. Moreover, the current rule does not 

prevent the fact that constraints with very low PTDF are active and may have huge impact on 

prices.  

Therefore, CWE NRAs consider that the project has to demonstrate, at the latest when 

applying for a capacity calculation methodology in the frame of the CACM Regulation, whether 

the 5% rule is optimal, or what other rule could lead to such optimality. The Flow-Based 

methodology would have to be adapted consequently. 

 

 

9.13 D2CF composition  

50Hz and APG are part of the common grid area and the German / Austrian / Luxembourg 

bidding zone, but without direct border for allocation. They are involved in the project and 

within the D2CF composition, their grid situation is appropriately taken into account. Having 

the grid data of both TSOs considered in the D2CF makes the results more accurate. The NRAs 
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ask the project to continue with further cooperation steps as foreseen, while continuously 

investigating whether the current processes are sufficient or additional steps are needed. 

9.14 GSK evolution 

With the current implementation of FB, there is room for improvement of the GSK 

determination. The three following orientations should be looked at for determining the future 

design of GSKs: 

- Harmonize the methods, in order to create of a level playing field in the CWE region 

and to avoid discrimination, 

- Apply clear and transparent rules, agreed ex-ante, and avoiding as much as possible 

TSO real-time intervention, 

- Seek a good level of representativeness of effective power shifts, through the 

application of automatic, harmonised and transparent measures taking into account 

weather and wind forecasts (for solar and wind generation) 

All GSKs shall be hourly updated. 

CWE NRAs ask this improvement to be implemented at the latest when applying for a capacity 

calculation methodology in the frame of the CACM Regulation. 

9.15 Common Grid Model and base-case 

In relation to article 16 of CACM Regulation, CWE NRAs invite the project team to actively 

participate to the development of the Common Grid Model methodology. 

As the lack of harmonization in the current determination of the base-case constitutes a weak 

point of the proposed FB methodology, CWE NRAs request the CWE FB project partners to 

improve the harmonisation of the current method within this proposal. 

Moreover, the base-case could further be improved taking on board more probable hypothesis 

or considering a better optimisation (and modelling) of the use of remedial actions. 

CWE NRAs require this development of the Common Grid Model and harmonization of the 

base-case to be implemented at the latest when applying for a capacity calculation 

methodology in the frame of the CACM Regulation. 

 

 


