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Disclaimer
Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT
Dit document wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. ("TenneT"). De inhoud ervan – alle teksten en
beelden – is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van dit document mag niets worden
gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT toestemming is verleend, en aan de inhoud mag niets
worden veranderd. TenneT streeft naar juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van dit document maar
kan hierop geen garantie bieden. De mogelijkheid kan bestaan dat er een vertraging zit in het updaten van
de in dit document genoemde procedures. Voor de meest recente versies van de in het document bedoelde
procedures verwijzen wij u door naar de bron van de desbetreffende procedure, desgewenst op te vragen
via de gebruikelijke TenneT ingangen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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1. Inleiding
Om de operationele veiligheid te waarborgen is in het kader van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) door
TenneT een systeembeschermings- en herstelplan opgesteld. Dit plan omvat de inrichting van processen en
diensten, die door aangeslotenen uitgevoerd worden in opdracht van TenneT in het geval dat het systeem
zich in niet-normale bedrijfstoestand bevindt (Alert, Emergency, Black-out) of hersteld (Restoration) moet
worden.
TenneT is bezig met het opstellen van beleid over eventuele vergoeding van de gemaakte kosten die
aangeslotenen oplopen door het uitvoeren van voornoemde diensten uit het systeembeschermings- en
herstelplan. Deze notitie beoogt duidelijkheid te scheppen over welke diensten, alsmede welke kosten in
aanmerking komen voor onkostenvergoeding. Het huidige document is een concept versie en moet als
dusdanig gezien worden, aangezien verschillende elementen zoals de procedure nog nader afgestemd
dienen te worden. Met deze versie wordt beoogd inzicht te geven in de uitgangspunten, er kunnen geen
rechten aan ontleend worden.
Hoofdstuk 2 van dit document geeft een overzicht van de diensten uit het systeembeschermings- en
herstelplan, waarin aangegeven wordt of onkostenvergoeding van toepassing is. Een van de opties uit dit
overzicht is het zogeheten "voorstel onkostenvergoeding". Hoofdstuk 3 omschrijft het toepassingsgebied, de
inhoud en afhandeling van dit voorstel.

2. Lijst met diensten
Onderstaande tabel geeft de verschillende diensten uit het systeembeschermings- en herstelplan weer. Aan
deze lijst zijn twee kolommen toegevoegd die aangeven of voor de dienst een onkostenvergoeding
verkregen kan worden. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen het inrichten van de dienst (het
hebben van de capability), en het afroepen van de dienst.
Tabel 1. Overzicht procedures en inrichtingen systeembeschermings- en herstelplan.
Dienst

Vergoeding inrichting

Vergoeding afroepen

dienst (capability)

dienst

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Inrichting automatische onderfrequentie-controleregeling Geen

Geen

Inrichting automatische onderfrequentiecontroleregeling LFSM-U
Inrichting automatische onderfrequentiecontroleregeling LFDD
Inrichting automatische onderfrequentiecontroleregeling opslagsysteem
FCR activering bij afwijking van meer dan -500 mHz
Inrichting automatische overfrequentie-controleregeling

Geen

Geen
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LFSM-O
Inrichting automatische overfrequentie-controleregeling

Geen

Geen

Procedure frequentie afwijkingsbeheer

Geen

Voorstel onkostenvergoeding

Procedure spannings-afwijkingsbeheer

Geen

Voorstel onkostenvergoeding

Procedure beheer elektriciteitsstromen

Geen

Voorstel onkostenvergoeding

Procedure ondersteuning werkzaam vermogen

Geen

Voorstel onkostenvergoeding

Procedure manuele verbruiksontkoppeling

Geen

Afhankelijk van situatie,

FCR activering bij afwijking van meer dan +500 mHz

mogelijk voorstel
onkostenvergoeding

1

Procedure spanningsherstel

Geen

Voorstel onkostenvergoeding

Procedure frequentie- en hersynchronisatie

Geen

Voorstel onkostenvergoeding

Inrichting robuuste communicatie

TenneT richt in t/m

Geen

informatieoverdrachtspunt,
Inrichting robuuste applicaties

daarna kosten voor

Geen

aangeslotenen
Inrichting inbedrijf kunnen stellen eigen installatie

Geen

Geen

Inrichting blackstartvoorzieningen

Contractuele vergoeding

Contractuele vergoeding

Inrichting uitschakelbare dode band 500 mHz

Geen

Geen

Inrichting snelle her-synchronisatie

Geen

Geen

Bovenstaande tabel geeft weer dat voor een aantal procedures onkostenvergoeding verkregen kan worden
via het "voorstel onkostenvergoeding". In de genoemde procedures heeft TenneT de bevoegdheid om
vermogen van aangeslotenen te vorderen. Het voorstel onkostenvergoeding heeft betrekking op de kosten
direct relaterend aan deze vordering. De overige inrichtingen betreffen automatische acties die generiek
voor iedere categorie in Nederland van toepassing zijn en niet specifiek handmatig door TenneT worden
gevorderd en komen daarom niet in aanmerking voor onkostenvergoeding.
Het voorstel onkostenvergoeding wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.

3. Voorstel onkostenvergoeding
Voor de onderdelen waarvoor onkostenvergoeding verkregen kan worden is gekozen om geen
gedetailleerde regels te beschrijven maar algemene uitgangspunten op te stellen. Dit heeft er mee te maken
dat het gaat om niet-normale situaties, waarin de reguliere processen niet toereikend zijn. Deze situaties
kunnen verschillen in soort en tijdsduur, maar ook in talloze combinaties van gelijktijdigheden en
tijdsvolgordelijkheid voorkomen. Daarbij suggereren gedetailleerde regels een zekere mate van
1

Voorstel tot onkostencompensatie mogelijk in geval van gerichte ontkoppeling van één of enkele aangeslotenen. Geen
vergoeding in geval van grootschalige verbruiksontkoppeling.
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compleetheid, terwijl er een kans is dat in de praktijk een situatie ontstaat die in de gedetailleerde regels niet
is voorzien. Om deze redenen zijn onkostenvergoedingen voor systeembeschermings- en hersteldiensten
maatwerk.

3.1 Toepassingsgebied
Het voorstel voor onkostenvergoeding heeft betrekking op:


Diensten uit het systeembeschermings- en herstelplan waarbij in Tabel 1 is aangegeven dat een
onkostenvergoeding mogelijk is. De aangegeven diensten betreffen procedures die plaatsvinden in
niet-normale systeemtoestand, waarin TenneT de bevoegdheid heeft om vermogen van
aangeslotenen > 5 MW te vorderen. Het voorstel onkostenvergoeding heeft betrekking op de kosten
direct relaterend aan deze vordering.



Aangeslotenen die bovengenoemde dienst hebben uitgevoerd, kunnen het voorstel voor
onkostenvergoeding bij TenneT indienen, als de dienst in voornoemd kader van het
systeembeschermings- en herstelplan is uitgevoerd, én indien de aangeslotene geen aanspraak op
vergoeding of compensatie maakt via het gereguleerde kader (Netcode elektriciteit).

Voor het leveren van de dienst, bestaande uit het vermeerderen of verminderen van invoeding of afname
wordt een vergoeding gegeven voor de onkosten direct relaterend aan de dienst. De aangeslotene die de
dienst voor TenneT uitvoert kan hiervoor een voorstel indienen bij TenneT. Het voorstel wordt door TenneT
beoordeeld op redelijkheid en op onderbouwing door middel van bewijsvoering.

3.2 Inhoud voorstel
Onderstaande tabel geeft inzicht in de inhoud van het voorstel, en de informatie die de aangeslotene dient te
gebruiken als onderbouwing.
Vergoeding van onkosten ontstaan uit vermeerdering of
vermindering van invoeding of afname
Algemeen

De aangeslotene doet een voorstel qua volume (energiewaarden) en
prijs voor de periode waarop de afgeroepen dienst betrekking heeft. De
aangeslotene dient aan te tonen dat de opdracht van TenneT goed is
uitgevoerd.

Volume (energie-

De aangeslotene doet een voorstel qua energiewaarden, onderbouwd

waarden)

met meetwaarden en ingediende transportprognoses.

Prijsstelling

De aangeslotene doet een voorstel voor prijsstelling. De aangeslotene
dient aan te tonen dat het voorstel redelijk en billijk is qua prijsstelling.
Hierbij worden de volgende punten in acht genomen:


TenneT vergoedt de kosten die gemaakt zijn om invoeding of
afname te vermeerderen of verminderen. Denk hierbij aan
brandstofkosten, opstartkosten en/of regelkosten.



In geval van vermindering van invoeding moeten gemiste
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opwekkosten (e.g. voor brandstof) verwerkt zijn.


Onbalansbepaling- en verrekening vindt plaats zoals
beschreven in de Netcode elektriciteit en het kaderdocument
Regels en Procedures tijdens verstoorde marktacitiviteiten.



Opportunity kosten, subsidies of andere indirecte kosten worden
niet vergoed. Alleen GVO's vallen wel onder
onkostenvergoeding en kunnen tegen kostprijs (PPA prijs)
gecompenseerd worden. Let hierbij op dat GVO's alleen aan de
eigenaar van de GVO's vergoed kunnen worden.



De onkostenvergoeding heeft betrekking op de tijdsperiode die
TenneT gevraagd heeft om de dienst te leveren. Kosten buiten
deze tijdsperiode worden niet vergoed.

Bij het beoordelen door TenneT wordt ten minste rekening gehouden
met gepubliceerde prijzen voor de periode waar het voorstel betrekking
op heeft (e.g. brandstofprijzen).
Indien aangeslotenen kosten maken buiten de genoemde onderdelen uit deze notitie en achten daarvoor
recht op vergoeding te hebben verwijzen we naar het claim-proces.

3.2.1 Overschrijding gecontracteerde waarde
Indien van een aangeslotene wordt gevorderd om afname uit het net te vermeerderen is het mogelijk dat
deze hierdoor zijn gecontracteerd transportvermogen overschrijdt. Hierdoor zou de aangeslotene over het
gehele jaar extra gaan betalen omdat het gecontracteerd transportvermogen door TenneT automatisch
wordt aangepast. Een aangeslotene kan deze verhoging van het gecontracteerd transportvermogen
ongedaan maken door beroep te doen op artikel 3.7.7. van de Tarievencode elektriciteit. Deze aanvraag zal
door TenneT worden beoordeeld en, gezien het feit dat de aangeslotene deze omstandigheden niet
redelijkerwijs had kunnen voorzien, toekennen wanneer aangetoond wordt dat de overschrijding uitsluitend
het gevolg was van de vordering van TenneT.

3.2.2 Afroep via regionale netbeheerder
Indien de geleverde dienst via een regionale netbeheerder is afgeroepen, en de regionale netbeheerder
heeft meer afgeroepen dan door TenneT gevraagd (bijvoorbeeld voor eigen doeleinden), dient dit door de
aangeslotene duidelijk gesplitst te worden. De onkostenvergoeding zoals beschreven in deze notitie heeft
alleen betrekking op het deel dat door TenneT gevraagd is.

3.3 Afhandeling


De aangeslotene dient het voorstel in bij TenneT. Vooralsnog verloopt dat via het claimproces, maar
dit wordt in de toekomst mogelijk gereviseerd en opgenomen in een volgende versie van dit
document.



Het is mogelijk dat in de nieuwe versie opgenomen wordt dat de partij een accountantsverklaring
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over het voorstel instuurt, aangezien TenneT de juistheid van de getallen niet altijd kan controleren.


Elk voorstel zal op zichzelf behandeld en beoordeeld worden om het rechtmatige karakter van het
voorstel te kunnen vaststellen. Indien TenneT vaststelt dat het voorstel gerechtvaardigd is zal dit
worden toegekend.



Het voorstel van de partij zal worden beoordeeld door TenneT. Partijen worden actief op de hoogte
gehouden van de voortgang. Aan partijen kan gevraagd worden om extra informatie aan te leveren.

