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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 23 mei 2019, kenmerk 

ACM/18/033953 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, 

eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, in verband met de uitvoering van 

Netcode elektriciteit ter implementatie van artikel 6, derde lid, onderdeel e, 

gelezen in samenhang met de artikelen 119, 137, 152 en 157 van Verordening 

(EU) 2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren 

betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 6 van de Verordening (EU) 2017/1485;

Besluit:

ARTIKEL I 

De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 9.25 komt te luiden:

Artikel 9.25 

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt voor de komende dimensione-
ringsperiode de reservecapaciteit in de vorm van FRR die verwacht wordt ten minste nodig te 
zijn op basis van de hoogste uitkomst van elk van de volgende drie methoden:
a. door vast te stellen wat de grootst mogelijke uitval is in zowel positieve als negatieve 

richting die wordt veroorzaakt door één elektriciteitsproductie-eenheid, één verbruiksinstal-
latie, één HVDC-interconnector of één wisselstroomverbinding;

b. door vast te stellen wat de benodigde reserves waren geweest om in 99% van de onbalans-
verrekeningsperiodes de onbalansen van het LFC-blok op te kunnen lossen gedurende de 
periode van een volledig jaar dat niet eerder is beëindigd dan een half jaar voorafgaand 
aan de berekeningsdatum;

c. door het resultaat van de in onderdeel b omschreven historische onbalansen van het 
LFC-blok te corrigeren voor de significante veranderingen in te verwachten toekomstige 
onbalansen van het LFC-blok.

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, hanteert de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet de procedure die bestaat uit de volgende stappen:
a. de identificatie van veroorzakers van onbalansen van het LFC-blok;
b. de bepaling van toekomstige veranderingen;
c. de toepassing van het regressiemodel;
d. de toepassing van het voorspellingmodel;
e. de toepassing van de convolutie met ruis;
f. de bepaling van de opregel- en afregelbehoefte.

3. Bij de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde identificatie van veroorzakers van onbalansen 
van het LFC-blok:
a. beschouwt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de mogelijk verklarende 

variabelen voor veroorzakers van onbalansen van het LFC-blok, zoals bijvoorbeeld:
1°. de uitval van grootschalige elektriciteitsproductie-eenheden;
2°. de voorspelfout van de belasting;
3°. de zonvermogensverandering per onbalansverrekeningsperiode;
4°. een snelle windvermogensverandering per onbalansverrekeningsperiode;
5°. het aantal met het net verbonden elektrische voertuigen;

b. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door middel van een 
statistische analyse of de mogelijk verklarende variabelen daadwerkelijk een significant 
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verband laten zien met de onbalansen van het LFC-blok en wordt bij een niet-significant 
verband de desbetreffende mogelijk verklarende variabele uit het model gefilterd.

4. Bij de in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde bepaling van toekomstige veranderingen:
a. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet welke mogelijk verklarende 

variabelen er veranderen in de komende dimensioneringsperiode, ten opzichte van de in 
het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode;

b. gebruikt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor de in onderdeel a 
bedoelde bepaling het jaarlijks door hem gepubliceerde document ″Monitoring leveringsze-
kerheid″ en eventuele andere relevante brondocumenten;

c. worden mogelijk verklarende variabelen die geen significante verandering ondergaan uit 
het model gefilterd.

5. Bij de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde toepassing van het regressiemodel:
a. neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet persistentie aan voor alle 

mogelijk verklarende variabelen die óf gelijk blijven in de komende dimensioneringsperi-
ode ten opzichte van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode, óf geen significant 
verband laten zien met de onbalansen van het LFC-blok;

b. gebruikt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de n mogelijk verklarende 
variabelen die zowel veranderen als een significant verband laten zien met de onbalansen 
van het LFC-blok als onafhankelijke variabelen X1...Xn in een meervoudige lineaire 
kleinste-kwadraten regressieanalyse;

c. test de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet of deze onafhankelijke variabelen 
onderling niet een te grote afhankelijkheid laten zien;

d. doet de regressieanalyse een verklaring van de historische onbalansen van het LFC-blok op 
basis van de onafhankelijke variabelen, die wordt aangeduid met de afhankelijke variabele 
YH, aan de hand van de onafhankelijke variabelen X1...Xn door parameters ai voor i = 1...n, 
constante c en residu e te vinden, zodanig dat de som van de kwadraten van het residu Σe2 

minimaal is in het volgende regressiemodel:

6. Bij de in het tweede lid, onderdeel d, bedoelde toepassing van het voorspellingsmodel:
a. vertaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het in het vijfde lid toegepaste 

regressiemodel naar een voorspellingsmodel door te bepalen met welke factor de 
onafhankelijke variabelen verwacht worden te veranderen in de komende dimensionerings-
periode ten opzichte van de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde periode.

b. wordt de in onderdeel a bedoelde factor bepaald uit dezelfde bron als genoemd in het 
vierde lid, onderdeel b en wordt aangeduid met ki voor i = 1...n.

c. worden de onbalansen van het LFC-blok voor de komende dimensioneringsperiode YF 

voorspeld in het volgende voorspellingsmodel:

7. Bij de in het tweede lid, onderdeel e, bedoelde toepassing van de convolutie met de ruis:
a. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de ruis R als het verschil van 

de vijfminutengemiddelde waardes van de onbalansen van het LFC-blok uit de in het eerste 
lid, onderdeel b, bedoelde periode met het vijftienminutengemiddelde waardes van de 
onbalansen van een LFC-blok van dezelfde periode;

b. bepaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de kansdichtheidsfunctie fR(o) 
van de ruis R, waarbij o de onbalans van het LFC-blok representeert binnen de kansdicht-
heidsfunctie;

c. convolueert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de in onderdeel b 
bedoelde kansdichtheidsfunctie fR(o) met de kansdichtheidsfunctie fYF(o) van de in het 
zesde lid, onderdeel c bedoelde onbalansen van het LFC-blok voor de komende dimensio-
neringsperiode YF;

d. het resultaat van de in onderdeel c bedoelde convolutie is de voorspelling van de kans-
dichtheidsfunctie van de onbalansen van het LFC-blok op vijfminutenbasis fYF,5m(o):

8. Voor de in het tweede lid, onderdeel f, bedoelde bepaling van de afregel- en opregelbehoefte:
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a. berekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het 0,5e en het 99,5e 

percentiel van de in het zevende lid bepaalde onbalansen van het LFC-blok op vijfminuten-
basis fYF,5m(o);

b. vormt het 0,5e percentiel de afregelbehoefte voor de komende dimensioneringsperiode;
c. vormt het 99,5e percentiel de opregelbehoefte voor de komende dimensioneringsperiode.

9. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de verdeling van de verwachte 
benodigde reservecapaciteit in de vorm van FRR als bedoeld in het eerste lid als volgt:
a. in de vorm van automatische FRR (aFRR) tenminste een hoeveelheid die er toe leidt dat:

1°. de positieve aFRR groter is dan het 0,5e percentiel van het verschil van het één-minuut-
gemiddelde en het vijftien-minuten-gemiddelde van de actuele zonale regelfout van 
Nederland gesommeerd met de reeds uitgevoerde onbalanscorrecties in de vorm van 
geactiveerde FRR en de onbalansnettingvermogensuitwisseling;

2°. de negatieve aFRR groter is dan het 99,5e percentiel van het verschil van het één-
minuut-gemiddelde en het vijftien-minuten-gemiddelde van de actuele zonale regelfout 
van Nederland gesommeerd met de reeds uitgevoerde onbalanscorrecties in de vorm 
van geactiveerde FRR en de onbalansnettingvermogensuitwisseling;

b. in de vorm van handmatige FRR (mFRR): de resterende verwachte benodigde hoeveelheid.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 mei 2019

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:
F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit 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 de ACM, 
Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belangheb-
bende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, de ACM verzoeken in 
te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
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1 Samenvatting 

1. Met dit codebesluit brengt de ACM op voorstel van de gezamenlijke netbeheerders wijzigingen 
aan in de Netcode elektriciteit. Dit codebesluit dient ertoe om uitvoering te geven aan artikel 6, 
derde lid, onderdeel e, in samenhang met de artikelen 119, 137, 152 en 157 van de Verordening 
(EU) 2017/1485 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: de SO Verordening).

2. Het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders dient als voorstel van de transmissiesysteem-
beheerder (hierna: TSB) binnen het LFC-block conform artikel 119 van de SO Verordening. 
Artikel 6, derde lid, van de SO Verordening schrijft voor dat voorstellen bij de nationale 
toezichthouder moeten worden ingediend met betrekking tot:
i) Regelbeperkingen voor het gegenereerde werkzame vermogen overeenkomstig artikel 137, 

derde en vierde lid;
ii) Coördinatiemaatregelen waarmee wordt beoogd de frequentieherstelregelfout terug te 

dringen als bepaald in artikel 152, veertiende lid;
iii) Maatregelen waarmee de FRCE wordt teruggedrongen door middel van aanpassingen in de 

productie of het verbruik van werkzaam vermogen van elektriciteitsproductie-eenheden en 
verbruikersinstallaties overeenkomstig artikel 152, zestiende lid;

iv) De dimensioneringsregels voor frequentieherstelreserves overeenkomstig artikel 157, eerste 
lid.

3. Aangezien de bepalingen van subonderdelen i, ii en iii niet van toepassing zijn voor Nederland 
of reeds zijn vastgelegd in andere codebepalingen of onderdeel uitmaken van de operationele 
overeenkomsten op basis van de HVDC Verordening, betreft deze codewijziging uitsluitend de 
bepaling van subonderdeel iv aangaande de dimensioneringsregels voor frequentieherstelreser-
ves (FRR) die de TSB inzet om het elektriciteitssysteem in balans te houden.

4. De ACM keurt het voorstel goed. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in bezwaar gaan bij 
de ACM.

2 Aanleiding en gevolgde procedure 

5. De ACM stelt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 regelgeving vast voor de 
energiemarkt. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een codewijzigingsvoorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de Netcode elektriciteit dat de ACM op 17 septem-
ber 2018 heeft ontvangen. Dit codebesluit dient ertoe om uitvoering te geven aan artikel 6, derde 
lid, onderdeel e, in samenhang met de artikelen 119, 137, 152 en 157 van de SO Verordening. 
Deze verordening heeft tot doel om de operationele veiligheid van het geïnterconnecteerde 
transmissiesysteem te waarborgen.

6. Overeenkomstig artikel 6, derde lid, onderdeel e, van de SO Verordening moeten TSB’s, in 
Nederland TenneT, binnen een termijn van 12 maanden na de inwerkingtreding van de SO 
Verordening een voorstel voor goedkeuring bij hun regulerende instantie indienen met 
betrekking tot regelbeperkingen voor het gegenereerde werkzame vermogen overeenkomstig 
artikel 137, derde en vierde lid, van de SO Verordening, coördinatiemaatregelen waarmee wordt 
beoogd de frequentieherstelregelfout terug te dringen als bepaald in artikel 152, veertiende lid, 
van de SO Verordening, maatregelen waarmee de FRCE wordt teruggedrongen door middel van 
aanpassingen in de productie of het verbruik van werkzaam vermogen van 
elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikersinstallaties overeenkomstig artikel 152, zestiende 
lid, van de SO Verordening en de FRR-dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 157, eerste 
lid, van de SO Verordening.

7. Dit voorstel is overeenkomstig artikel 11 van de SO Verordening geconsulteerd van 19 juli tot en 
met 31 augustus 2018. Deze consultatie heeft geen reacties opgeleverd. Het complete voorstel is 
op 6 september 2018 behandeld in een vergadering van het Gebruikersplatform Elektriciteits- en 
Gastransportnetten (GEN) waaraan representatieve organisaties van gebruikers van elektrici-
teitstransmissiesystemen deelnemen. Tijdens dit overleg is geen substantieel commentaar op 
het voorstel ontvangen.

8. Op 17 september 2018 hebben de gezamenlijke netbeheerders het betreffende codewijzigings-
voorstel bij de ACM ingediend. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de 
ACM het voorstel op 1 oktober 2018 voor een periode van twee weken ter inzage gelegd en 
gepubliceerd op haar internetpagina. De terinzagelegging is gemeld in de Staatscourant. 
Hiermee zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven op het voorstel. 
Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

9. Na beoordeling van het voorstel is de ACM tot de conclusie gekomen dat het voorstel niet 
volledig voldeed aan de bepalingen van de SO Verordening.

10. Op 5 maart 2019 heeft de ACM aan de gezamenlijke netbeheerders een wijzigingsverzoek 
verzonden.

11. Op 4 april 2019 heeft de ACM van de gezamenlijke netbeheerders het gewijzigde voorstel 
ontvangen.
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12. De ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat zoals bedoeld in de 
Notificatierichtlijn. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie 
aangeboden.

3 Inhoudelijke toelichting 

13. Overeenkomstig artikel 6, derde lid, onderdeel e, subonderdeel iv, van de SO Verordening 
hebben de gezamenlijke netbeheerders een voorstel ontwikkeld met betrekking tot de dimensio-
neringsregels voor frequentieherstelreserves overeenkomstig artikel 157, eerste lid van de SO 
Verordening. Het voorstel beschrijft de probabilistische methodiek voor de dimensionering van 
frequentieherstelreserves die TenneT toepast. Deze probabilistische methodiek is gebaseerd op 
een voorspelling van de distributie van de onbalans bezien over de periode waarvoor de 
dimensionering plaatsvindt en bestaat uit de volgende stappen. In eerste instantie worden de 
verschillende veroorzakers van onbalans geïdentificeerd, zoals een uitval van een grootschalige 
productie-eenheid of een snelle wind- of zonsvermogensverandering, en wordt er een inschat-
ting gemaakt van de mate waarin deze variabelen zullen veranderen ten opzichte van voor-
gaande perioden. Vervolgens past TenneT een regressieanalyse toe en worden de resultaten 
vertaald naar een voorspellingsmodel. Uit dit model volgt een voorspelling van de gemiddelde 
onbalanswaarde per 15 minuten-periode. Deze waarde wordt middels convolutie bijgewerkt om 
de kansdichtheid van de netto onbalans op 5-minuten basis inzichtelijk te maken. Tot slot wordt 
van deze kansdichtheidsfunctie het 0,5e en het 99,5e percentiel berekend, wat resulteert in 
respectievelijk de afregel- en opregelbehoefte voor de periode waarover TenneT frequentieher-
stelreserves dimensioneert.

14. De gezamenlijke netbeheerders hebben geen voorstel gedaan op basis van de subonderdelen i, 
ii en iii van hetzelfde artikel 6, derde lid, onderdeel e van de SO Verordening. De redenen 
hiervoor worden hieronder uitgewerkt.

15. De gezamenlijke netbeheerders stellen in het voorstel dat er voor de bepaling in artikel 6, derde 
lid, onderdeel e, subonderdeel i, van de SO Verordening met betrekking tot regelbeperkingen 
voor het gegenereerde werkzame vermogen overeenkomstig artikel 137, derde en vierde lid, van 
de SO Verordening geen wijziging in de Netcode nodig is, omdat de hier bedoelde bepalingen 
ofwel reeds zijn vastgelegd in bestaande operationele overeenkomsten tussen TenneT en 
betrokken andere partijen op basis van de HVDC Verordening.

16. De gezamenlijke netbeheerders stellen in het voorstel dat er voor de bepaling in artikel 6, derde 
lid, onderdeel e, subonderdeel ii, van de SO Verordening met betrekking tot coördinatiemaatre-
gelen waarmee wordt beoogd de FRCE terug te dringen als bepaald in artikel 152, veertiende lid, 
van de SO Verordening geen wijziging in de Netcode nodig is. Als reden daarvoor geven zij aan 
dat de daar beschreven situatie dat er meer dan één TSB in het LFC-block actief is niet van 
toepassing is.

17. De gezamenlijke netbeheerders stellen in het voorstel dat er voor de bepaling in artikel 6, derde 
lid, onderdeel e, subonderdeel iii, van de SO Verordening met betrekking tot maatregelen 
waarmee de FRCE wordt teruggedrongen door middel van aanpassingen in de productie of het 
verbruik van werkzaam vermogen van elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikersinstallaties 
overeenkomstig artikel 152, zestiende lid, van de SO Verordening geen wijziging in de Netcode 
nodig is. Reden daarvoor is dat de daarin bedoelde maatregelen reeds zijn vastgelegd in de 
artikelen 9.20, tweede lid, onderdeel c, en 9.21 van de Netcode elektriciteit.

4 Beoordeling 

4.1 Procedurele beoordeling 

18. De ACM constateert dat het voorstel overeenkomstig artikel 11 van de SO Verordening gecon-
sulteerd is van 19 juli tot en met 31 augustus 2018 en op 6 september 2018 met de representa-
tieve organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en de 
indieners hebben in het voorstel aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan 
de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht. Naar het oordeel van de ACM 
voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, van de 
Elektriciteitswet 1998.

19. De ACM stelt vast dat met deze codewijziging invulling wordt gegeven aan artikel 6, derde lid, in 
samenhang met artikel 119 van de SO Verordening.

4.2 Inhoudelijke beoordeling 

20. De ACM deelt de mening van de gezamenlijke netbeheerders dat er voor artikel 6, derde lid, 
onderdeel e, subonderdelen i, ii en iii, van de SO Verordening geen codewijziging nodig is.

21. Aangaande het voorstel, waarvan de strekking beperkt was tot bepaling van artikel 6, derde lid, 
onderdeel e, subonderdeel iv, gelezen in samenhang met artikel 157 van de SO Verordening, 
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oordeelde de ACM dat verdere uitwerking inzake FRR-dimensionering nodig was. Specifiek ging 
het om het vastleggen van de verdeling tussen frequentieherstelreserves met automatische 
activatie (aFRR) en handmatige activatie (mFRR). Ook gaf het oorspronkelijke codewijzigings-
voorstel niet eenduidig weer op welke manier de productie van windparken en zonneparken in 
overweging wordt genomen in de dimensionering. Daarom heeft de ACM een wijzigingsop-
dracht gestuurd.

22. Op 4 april 2019 ontving de ACM een gewijzigd voorstel, inclusief een nieuw negende lid met 
betrekking tot de methode tot vaststelling van de benodigde hoeveelheid aFRR en mFRR. In de 
gewijzigde codetekst is eveneens verduidelijkt hoe de productieniveaus van windparken en 
zonneparken worden meegewogen in de dimensionering van FRR. Tot slot bevatte de tekst 
enkele redactionele verbeteringen.

23. De ACM stelt vast dat bepaalde elementen van de statistische methode, namelijk (1) de wijze 
waarop een significant verband met de mogelijk verklarende variabelen wordt bepaald en (2) de 
wijze waarop wordt bepaald of deze onafhankelijke variabelen een te grote onderlinge afhanke-
lijkheid laten zien in de nabije toekomst mogelijkerwijs zullen veranderen. Om een periodieke 
evaluatie hiervan te faciliteren besluit de ACM deze bepalingen in artikel 9.25, derde lid en artikel 
9.25, vijfde lid onderdeel c, van het gewijzigde voorstel ambtshalve aan te passen en om twee 
onderdelen van artikel 9.25, derde lid, samen te voegen. Daarnaast besluit de ACM het artikel 
9.25, vijfde lid onderdeel a van het gewijzigde voorstel in te korten.

24. De ACM oordeelt dat het aangevulde codewijzigingsvoorstel dat zij op 4 april 2019 heeft 
ontvangen, voorzien van de in bovenstaande paragraaf genoemde aanpassing, voldoet aan de 
eisen van de SO Verordening. Dat wordt hieronder uiteen gezet.

25. Artikel 6, zesde lid, van de SO Verordening bepaalt dat het voorstel een beschrijving van het 
verwachte effect op de doelstellingen van deze verordening bevat. Uit de toelichting van het 
voorstel blijkt hoe het voorstel bijdraagt aan de doelstellingen van de SO Verordening zoals 
vastgelegd in artikel 4, eerste lid, van de SO Verordening.

26. Artikel 6, zesde lid, van de SO Verordening bepaalt dat het voorstel een voorgesteld tijdschema 
voor de tenuitvoerlegging bevat. Uit het voorstel volgt dat de beschreven methodiek reeds 
wordt toegepast en dat deze dus per direct ten uitvoer wordt gelegd.

27. De voorgestelde wijzigingen in de Netcode zijn volgens de ACM allemaal een direct gevolg van 
de Europese vereisten voor operationele overeenkomsten voor LFC-blokken. De ACM 
beschouwt de wijzigingen als een juiste uitwerking van de vereisten uit de SO Verordening.

28. De ACM is van oordeel dat de wijzigingen die de gezamenlijke netbeheerders voorstellen niet in 
strijd zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de 
Elektriciteitswet 1998.

29. De ACM heeft grammatica, spelling en interpunctie in het codevoorstel van de gezamenlijke 
netbeheerders waar nodig gecorrigeerd.

’s-Gravenhage, 23 mei 2019

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:
F.J.H. Don
bestuurslid
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