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het Europese gekoppelde systeem en synchrone zones 

Doel en kader 

Nederland maakt deel uit van een 
groot gekoppeld systeem. 

Binnen een synchrone zones is de 
frequentie overal gelijk. 

Stabiliteit van deze frequentie is een 
gezamenlijk belang en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Dit is vastgelegd in afspraken 
tussen TSO’s. 

Balanshandhaving is georganiseerd 
per Control Area, onafhankelijk van 
spanningsniveaus. 

Voor de Control Area Nederland is 
TenneT hiervoor verantwoordelijk. 
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Balans in de Control Area 
Wat is balans? 

Productie + import = Consumptie – export 

 

In de praktijk is dit nooit precies het geval en is er sprake van systeemonbalans. 

 

Wat is het gevolg van deze systeemonbalans? 

De uitwisseling op de grensovergangen gaat afwijken van het schedule voor import en 
export. Deze afwijking heet ‘onwillekeurige uitwisseling’. 

 

TenneT heeft als lid van Entso-e de verplichting deze onwillekeurige uitwisseling binnen 
bepaalde bandbreedtes te houden. 

 

Dit gebeurt door het voorkomen van systeemonbalans door: 

• het systeem van programmaverantwoordelijkheid en  

• het reduceren door het afroepen van vermogen 
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Balans en frequentie 
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Programmaverantwoordelijkheid 
• Alle aansluitingen (productie en consumptie) zijn ondergebracht in een portfolio van 

een programmaverantwoordelijke partij (PV-partij). 

• Voor kleinverbruikers is de leverancier verplicht de programmaverantwoordelijkheid 
onder te brengen. 

• Grootverbruikers moeten hier zelf afspraken over maken. 

• Partijen kunnen zich kwalificeren als PV-partij bij TenneT 

• Een PV-partij moet zijn portfolio in ieder kwartier in balans houden: productie + 
inkoop (handel) = consumptie + verkoop (handel). Een verschil leidt tot portfolio-
onbalans. 

• Het totaal van alle portfolio’s is gelijk aan de systeemonbalans, waarbij tekorten en 
overschotten tegen elkaar wegvallen. 

• Op basis van financiële prikkels (onbalansprijzen) zullen PV-partijen hun portfolio zo 
goed mogelijk in balans te houden. Ze zullen hiervoor prognoses maken, monitoren 
en reageren door het inzetten van flexibele middelen. 
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Reduceren systeemonbalans 
• De systeemonbalans wordt door TenneT gereduceerd door het afroepen van 

biedingen regelvermogen (nagenoeg continu)  

• Deze biedingen regelvermogen worden door marktpartijen (PV-partijen met centrales) 
gedaan. 

• Op basis van de gemeten onwillekeurige uitwisseling zal TenneT geautomatiseerd 
biedingen afroepen op volgorde van prijs (“biedladder”) 

• Als er een tekort is zullen opregelbiedingen worden afgeroepen; bij een overschot 
afregelbiedingen. 

• Soms wordt er in een kwartier zowel op- als afgeregeld (“tweezijdig regelen”) 
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Onbalansverrekening 
• De prijs laatst afgeroepen biedingen in een kwartier zet de onbalansprijs. 

• Als er alleen wordt opgeregeld of alleen wordt afgeregeld in een kwartier is de 
onbalansprijs voor opregelen gelijk aan die voor afregelen. 

• Als er zowel wordt opgeregeld als wordt afgeregeld zijn er twee verschillende 
onbalansprijzen. 

• Voor elk kwartier wordt het onbalanssaldo van een PV-partij bepaald en afgerekend 
tegen de onbalansprijs 

• Een PV-partij met een overschot heeft deze energie “aan het systeem verkocht” en 
ontvangt hiervoor de onbalansprijs (voor invoeden) 

• Een PV-partij met een tekort heeft deze energie “van het systeem gekocht” en betaalt 
hiervoor de onbalansprijs (voor afnemen) 

• In kwartieren waarin het systeem wordt ondersteund (de portfolio-onbalans is in de 
andere richting dan de systeemonbalans) is dit doorgaans voordelig, andersom 
onvoordelig. 
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http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/About_Tennet/Publications/Other_Publications/plugin-
onbalansprijssystematiek_Edoc_aangepaste_prikkelcomponent_tcm41-19023.PDF 

 

http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/About_Tennet/Publications/Other_Publications/plugin-onbalansprijssystematiek_Edoc_aangepaste_prikkelcomponent_tcm41-19023.PDF
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/About_Tennet/Publications/Other_Publications/plugin-onbalansprijssystematiek_Edoc_aangepaste_prikkelcomponent_tcm41-19023.PDF


8 



9 



10 



11 



12 http://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_uitvoering/Systeembalans_informatie/BalansDeltaplusPrijzen.as
px#PanelTabTable  

Actuele systeeminformatie 

http://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_uitvoering/Systeembalans_informatie/BalansDeltaplusPrijzen.aspx
http://www.tennet.org/bedrijfsvoering/Systeemgegevens_uitvoering/Systeembalans_informatie/BalansDeltaplusPrijzen.aspx
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Onbalans PV Onbalans PV 

Systeem 
onbalans 

Afroepen 
biedingen 

Onbalansprijzen 

Onbalans PV 1 

Het niveau van de 
onbalansprijzen bepaalt de 
marktreactie (korte termijn) 
en de balanceringsstrategie 

(lange termijn) 

Systeemonbalans wordt 
continu gepubliceerd 

Laatst afgeroepen bieding 
wordt continu gepubliceerd 

Feedback loop 
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Volatiele productie 
Meer volatiele productie betekent: 
• Minder conventionele productie 
• Toenemende behoefte aan ramping 
• Toenemende voorspelfout 
 
In de markt leidt dit tot volatielere prijzen day ahead en in 
balancing 
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Alternatieven  
De rol van gas- en kolencentrales neemt af, de volgende alternatieven 
zullen dit moeten opvangen: 
• Windenergie kan meer gestuurd worden 
• Snel startend vermogen kan een grotere rol gaan spelen 

(gasturbines en noodstroomaggregaten) 
• Zonne-energie kan meer gestuurd worden 
• Meer inzet van flexibiliteit bij grote industrie 
• Meer inzet van flexibiliteit bij kleinere industrie en utiliteit 
• Inzet van flexibiliteit bij huishoudens 
• Inzet van opslag 
 

1
 

Door ontwikkeling van prijzen zullen business cases ontstaan voor een 
aantal van bovengenoemde alternatieven.  
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Kansen voor industrie 
• Onderhandel met je PV-partij 

• Nomineren of niet? 
• Wie draagt het financiële risico voor afwijkingen? 
• Ben je bewust van het salderingseffect van je PV-partij 
• De onbalansprijs is niet per definitie een ongunstige prijs 

 
• Inventariseer de flexibiliteit in je elektriciteitsgebruik 

 
1. Flexibiliteit aanbieden aan een PV-partij  
2. Biedingen doen op de biedladder regel- en reservevermogen 
3. Inspelen op systeemonbalans en bewust in onbalans gaan op de 

juiste momenten 
4. Noodvermogen leveren aan TenneT (direct of via een 

noodvermogenpool) 
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PV-partij 
Het leveren aan vermogen aan een PV-partij voor bijvoorbeeld: 
• achter de hand voor grote uitval 
• optimaliseren balansportfolio 
• beschikbaar voor day-ahead of intraday handel 

 
Voordeel: 
• Commerciële onderhandeling geeft ruimte voor maatwerk 

 
Nadeel 
• Waardeverdeling tussen aanbieder en PV-partij 
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Biedladder 
Dit zijn de biedingen die TenneT afroept voor het verkleinen van de 
systeemonbalans 

 
Voordelen 
• Marginale prijssystematiek vergemakkelijkt biedstrategie 
• Geen risico bij tweezijdig regelen 

 
Nadelen 
• Biedingen lopen via PV-partij 
• Inspanning voor inrichten processen 
• Inspanning voor doen van biedingen 
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Inspelen op systeemonbalans 
Voor eigen rekening en risico.  
Vereist financiële pass through afspraak met PV-partij 
 
Voordelen: 
• Geen biedingen 
• Geen inrichting van processen met TenneT 

 
Nadelen 
• Risico op tweezijdig regelen (prijs soms veel lager dan verwacht) 
• Vereist intensieve monitoring 
• Vereist ontwikkeling inzetstrategie (algoritme) 
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Leveren noodvermogen 
TenneT sluit contracten af voor noodvermogen, hiervoor ontvangt de 
leverancier een vaste vergoeding en een vergoeding bij afroep 
 
Voordelen: 
• Vraagt geen marktmonitoring 
• Wordt beperkt ingezet 

 
Nadelen 
• Producteisen zijn hoog en liggen vast 
• Flexibiliteit kan niet voor andere doeleinden meer worden benut 



Vragen?  
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TenneT is Europe’s first cross-border grid operator for electricity. With 
approximately 21,000 kilometres of (extra) high-voltage lines and 36 
million end-users in the Netherlands and Germany, we rank among 
the top five grid operators in Europe. Our focus is to develop a North-
west European energy market and to integrate renewable energy. 
 
Taking power further. 

www.tennet.eu 

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur 
van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 
36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot 
de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht 
op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op 
de integratie van duurzame energie. 
Taking power further. 

www.tennet.eu 
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Aansprakelijkheid en auteursrecht TenneT 
 
Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). De inhoud ervan - alle teksten, 
beelden en geluiden - is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint 
mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden worden geboden en 
aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT zet zich in voor een juiste en actuele 
informatieverstrekking, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. 
TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit deze powerpoint, 
noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op 
deze powerpoint. 

Disclaimer 
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