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1 .  I n l e i d i n g  

In de energietransitie komt een drietal ontwikkelingen samen, die grote invloed hebben op de 

elektriciteitsmarkten: decarbonisatie, decentralisering en digitalisering.  

Decarbonisatie, het binnen enkele decennia terugbrengen van de netto CO2 uitstoot naar 0, is 

noodzakelijk om klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. In de duurzame opwek zal vooral 

voorzien worden met zonne- en windenergie en deze duurzame bronnen zijn meestal kleinschalig. Het 

sterkst geldt dat voor zonnepanelen, die er voor zorgen dat energieproductie binnen bereik komt van 

huishoudens en andere kleine verbruikers.  

De opwek van elektriciteit wordt daardoor deels gedecentraliseerd. Waar eerst op een klein aantal 

centrale locaties grote hoeveelheden elektriciteit werden opgewekt om vervolgens naar eindgebruikers 

te worden getransporteerd, komen er verspreid over het land steeds meer kleine productiecentra bij. 

Onder andere vanwege deze reden maken huishoudens en bedrijven met een kleine aansluiting steeds 

meer gebruik van warmtepompen en elektrische vervoersmiddelen. Hierdoor neemt de vraag van 

kleinverbruikers naar elektriciteit toe.  

Digitalisering ten slotte, zorgt ervoor dat steeds meer relevante data over productie, transport, en 

consumptie van elektriciteit beschikbaar komen én dat die data verwerkt kunnen worden. Daardoor 

ontstaan nieuwe mogelijkheden: van real-time inzicht in hun energieverbruik voor consumenten tot 

nieuwe leveringscontracten en andere diensten. Het opwekken en verkopen van energie, en het 

aanbieden van flexibiliteit hoeft natuurlijk niet op individueel niveau plaats te vinden. Collectieve 

oplossingen waarbij groepen burgers gezamenlijk energie opwekken en uitwisselen, of 

flexibiliteitsdiensten aanbieden, liggen binnen handbereik. Aan kleinverbruikers biedt de transitie dus 

kansen.  

2 .  E l e k t r i c i t e i t s m a r k t e n   

Elektriciteit wordt verhandeld op verschillende momenten voorafgaand aan het verbruik van elektriciteit 

en de gelijktijdige productie daarvan. Er bestaat een grote verscheidenheid aan contracten tussen de 

verschillende deelnemers aan de markt: van langjarige afnamecontracten voor nog te bouwen productie-

eenheden tot overeenkomsten om in het laatste uur voor realisatie nog verplichtingen voor productie of 

afname over te nemen. Contracten worden tussen partijen onderling gesloten, de bilaterale handel, of 

komen via een beurs tot stand.  

2 . 1 .  B e u r s  e n  OT C  

Op de OTC-markt (over the counter) gaan marktpartijen onderlinge contracten aan, die specifiek op hen 

kunnen worden toegesneden, met voorwaarden die zijn afgestemd op de partijen. Op de OTC-markt 

kunnen dan ook contracten voor op elke termijn worden afgesloten: van de lange termijn tot de uren of 

minuten vòòr realisatie. Tevens blijven de posities van partijen geheel verborgen voor andere, 

concurrerende marktpartijen.  

Op de beurs handelen partijen indirect en is de beurs voor iedere transactie de wederpartij. De beurs is in 

handen van de deelnemende handelaren en het beursbestuur bepaalt dan ook welke producten worden 

aangeboden. Omdat op de OTC-markt partijen zelf besluiten met wie en onder welke voorwaarden zij 

contracteren, zijn er in theorie weinig beletsels voor huishoudelijke afnemers om deze markt op te gaan.  

Op de retailmarkt verkopen leveranciers elektriciteit aan consumenten en kleine zakelijke afnemers. 

Hiervoor hebben zij een vergunning van de ACM nodig en de ACM houdt toezicht op de markt.  

2 . 2 .  V o o r b e r e i d i n g  v a n  d e  p r o d u c t i e ,  h a n d e l  e n  l e v e r i n g   

De spotmarkt verhandelt elektriciteit per uur van de volgende dag. De handel (voor zover via beurzen 

wordt gehandeld) voorafgaand aan deze spotmarkt kent géén differentiatie in de tijd, anders dan 

‘basislast’ (24 uur per dag) en ‘piekuren’ (van 08 tot 20 uur). Daarmee hebben de transacties voorafgaand 



“Power to the People”, - Beleidssamenvatting 
een onderzoek naar alternatieven voor de huidige balans-  Universiteit Utrecht, CWOSL, en   TNO i. s. m.  
onverantwoordelijkheid van kleinverbruikers  Centrum voor Energievraagstukken  Alliander 

 

 4 31 maart 2021 

aan de spotmarkt geen tot weinig relatie met de programmaverantwoordelijkheid. De ‘day-ahead’-markt 

en de ‘intra-day’-markt zijn zeer relevant voor de programmaverantwoordelijke partijen.  

Eén dag voor realisatie (aangeduid als D = -1), na sluiting van de spotmarkt, zijn 

programmaverantwoordelijke partijen (‘Balance responsable party’, BRP) verplicht een 

energieprogramma in te dienen bij de TSO (TenneT). Dit programma vereist een opgave per kwartier van 

elektriciteitsverbruik, -productie en -handel, dat voor elk kwartier voor elke BRP in evenwicht is. Indien 

de realisatie van een BRP op enig kwartier afwijkt van zijn programma, betaalt de BRP aan TenneT de 

gemaakte kosten om de totale balans over Nederland in dat kwartier te corrigeren. De rekening van 

TenneT hangt dus ook af van de balans van het gehele systeem en is dus niet goed te voorspellen door 

één BRP. 

Onderstaande schema schetst de voor het onderwerp programmaverantwoordelijkheid relevante 

markten.  

 
Tijd vòòr 

realisatie 

Bilateraal /  

OTC / 

beurzen 

TSO Aggregatoren Retailmarkt 

voor KV’s 

Langjarige afname-

contracten 

Y = -15  tot Y = -1 
    

Forwards & futures Y = -3 tot M = -1 
    

Contract KV-ers kalenderjaar 
    

SPOT-markt  D = -1 ‘day ahead’ 
    

Intra-day markt ‘intraday’  
    

Onbalansmechanisme  tijdens realisatie 
    

2 . 3 .  D e  o n b a l a n s ma r k t  

De onbalansmarkt, of ‘real time’ markt, is de markt die TenneT als landelijk netbeheerder beheert om de 

netbalans te handhaven, een exclusieve taak van TenneT. Voor het handhaven van de netbalans stuurt 

TenneT op de netfrequentie (50 Hz); deze fungeert als zeer betrouwbare indicator van de balans en 

TenneT behoeft dus geen ‘online’ overzicht bij te houden van alle productie, invoer, uitvoer en gebruik 

van elektriciteit. Als de vraag groter is dan het aanbod, worden de opwekeenheden zwaarder belast en 

gaan langzamer draaien en de frequentie daalt. TenneT, en de TSO’s in de andere, gekoppelde landen, 

houden de netfrequentie op 50 Hz. Daartoe sluit TenneT contracten met marktpartijen voor het ter 

beschikking stellen van capaciteit voor het regelen van de balans, de zogenaamde balanceringscapaciteit; 

dit kan zowel voor het opregelen bij tekorten (te lage frequentie) als het afregelen bij overschotten (te 

hoge frequentie). Dagelijks doen deze marktpartijen een gedetailleerde aanbieding van het inzetten van 

de capaciteit, waarbij omvang en prijs per kwartier (PTE) worden opgegeven. TenneT stelt uit deze 

aanbiedingen een biedladder samen, aan de hand waarvan op elk moment van de dag bepaald wordt 

welke marktpartijen worden ‘afgeroepen’ om een volume elektriciteit te leveren, de zogenaamde 

balanceringsenergie.  

Na elke dag maakt TenneT de balans op van de ingezette balanceringsenergie en per kwartier de hoogste 

prijs die daarvoor betaalt moest worden. Dit is de onbalansprijs die voor ieder volume 

balanceringsenergie geldt (dus ook als deze voor een lagere prijs is aangeboden).  

Deze onbalansprijs wordt niet alleen betaald aan de aanbieders daarvan, maar deze prijs wordt ook 

doorberekend over de onbalans die elk van de marktpartijen blijkt te veroorzaken.  
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3 .  I n n o v a t i e v e  p r o e f p r o j e c t e n  

3 . 1 .  D y n a mi s c h e  e n e r g i e p r i j z e n   

Dynamische prijzen bieden belangrijke prijsprikkel voor het slim gebruik van batterij, warmtepomp en 

laden van de auto. Het doorberekenen van de feitelijke prijzen, wordt aangeduid als ‘Time of Use’ of  ‘Real 

time’ pricing.  

De prijzen van elektriciteit worden op de spotmarkt per uur (day ahead) of per kwartier (intraday) 

vastgesteld. Niettemin betaalt de kleinverbruiker een vaste prijs gedurende het hele jaar, alleen gesplitst 

naar de vaste piek- en daluren. Ook al zou de kleinverbruiker inspelen op de overschotten of tekorten op 

de groothandelsmarkt, hij wordt er bij deze prijsstructuur geen cent wijzer van.  

Sinds 2017 bieden enkele kleinere energieleveranciers dynamische day-ahead uurprijzen aan aan 

consumenten. In diverse andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden, 

Noorwegen en Estland, is er al veel ervaring met het aanbieden van zogenaamde spotprijzen; veelal day-

ahead tarieven.  

Met dynamische nettarieven zouden netbeheerders een prijsprikkel kunnen geven om de overbelasting 

van hun net voorkomen. Een voorbeeld vormt het slim laden van elektrische auto’s, waarbij het opladen 

van de auto (of thuisbatterij) wordt afgestemd op de situatie in het elektriciteitssysteem.  

3 . 2 .  F l e x i b i l i t e i t s d i e n s t e n   

Een aantal proefprojecten richt zich op het vrijmaken van de flexibiliteit bij huishoudelijke eindafnemers. 

De vervanging van de niet-elektrische door elektrische auto’s zal leiden tot 23% meer elektriciteitsvraag 

en zonder maatregelen ook tot een 47% toename in de piekbelasting. Flexibel laden van de auto’s kan de 

piekbelasting met 40% verlagen. Deze vorm van flexibiliteit wordt daarbij ook verkocht op de intraday-

markt aan BRP’s of op de onbalansmarkt aan TenneT (onderzoek van Jedlix, Eneco en Sogeti). 

Een soortgelijk onderzoek toont aan dat het slim schakelen van elektrische boilers flexibiliteit oplevert 

die tot reductie van de onbalans leidt (onderzoek PEEEKS BV en ENECO).  

De pilot ‘Jouw energie moment’ (JEM) onderzocht het aansturen van thuisbatterijen, een buurtbatterij en 

warmtepompen. Twee doelen van de flexibiliteit werden onderzocht: inzetten op de onbalansmarkt van 

TenneT of inzetten voor het opvangen van zonne-energie voor momenten zonder productie.  

4 .  D e  b a l a n s  v a n  v r a a g  e n  a a n b o d  

4 . 1 .  Wa t  i s  ‘ p r o g r a mma v e r a n t wo o r d e l i j k h e i d ’ ?  

Het begrip programmaverantwoordelijkheid vraagt om een verdere toelichting.  

Programmaverantwoordelijkheid is een instrument dat helpt om continu de consumptie en productie 

van elektriciteit in evenwicht te houden. Dit is goed uit te leggen aan de hand van de 

verantwoordelijkheid van de traditionele molenaar. Als de molenaar gaat malen, moet hij de wieken in de 

wind zetten om de maalsteen te laten draaien. Houdt hij op met malen, dan moet hij de wieken uit de 

wind draaien om te voorkomen dat deze op hol slaan. In de moderne tijd is dat niet anders: als de bakker 

nu zijn elektrische maalwerk inschakelt, zal ergens in Nederland (of Europa) een elektriciteitscentrale een 

tandje hoger gezet moeten worden. De molenaar moet dus tevoren aangeven wanneer hij gaat malen en 

hoeveel vermogen hij daarbij nodig heeft.; elders in het elektriciteitsnetwerk zal een producent daar 

rekening mee houden. 

Om te zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt, heeft iedere gebruiker van elektriciteit in beginsel de 

verantwoordelijkheid van tevoren zijn elektriciteitsverbruik, -productie, -handel en -transport vast te 

leggen in een programma, en zich vervolgens volgens dat programma te gedragen. Alleen de 

kleinverbruikers zijn thans van deze plicht uitgezonderd. Het uitsluiten van kleinverbruikers van de 
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regeling van programmaverantwoordelijkheid is niet langer door technische beperkingen noodzakelijk 

en wellicht doet een andere regeling meer recht aan hun veranderende positie op de energiemarkt.  

Het handhaven van de netbalans wordt echter ingewikkelder. Betrouwbaarheid vormt één van de 

belangrijke pijlers in ons energiesysteem. Voor een betrouwbaar elektriciteitssysteem zijn twee zaken 

van cruciaal belang: er moet voldoende transportcapaciteit zijn en vraag en aanbod van elektriciteit 

moeten continu op elkaar zijn afgestemd. Aangezien elektrische stroom maar beperkt kan worden 

opgeslagen, is het noodzakelijk om een balans in de Nederlandse stroomvoorziening te handhaven. 

Indien aanbod en vraag niet op elkaar zijn afgestemd, is er sprake van onbalans, wat direct leidt tot 

verstoringen en mogelijk het uitvallen van de stroom. Om deze reden bestaat in Nederland een stelsel 

van programmaverantwoordelijkheid, dat voorziet in een kostenefficiënt en effectief balanssysteem.  

Het stelsel van programmaverantwoordelijkheid is geregeld in de Elektriciteitswet 1998, Verordening 

(EU) 2017/2195 en Verordening (EU) 2019/943 en hoofdstuk 10 van de Netcode Elektriciteit (Besluit van de 

ACM uit 2016). Dit stelsel noopt elke partij vraag en aanbod, ook in tijd, te laten samenvallen en daarvoor 

transacties aan te gaan. Volgens het stelsel van programmaverantwoordelijkheid zijn alle aangeslotenen 

in beginsel verplicht ieder kwartier in balans te zijn, dat wil zeggen dat voor het verbruik in ieder 

kwartier evenveel productie is gegarandeerd. De programmaverantwoordelijke marktpartijen (PV-

houders) zijn verplicht energieprogramma’s bij TenneT in te dienen. Een energieprogramma is een door 

een PV-houder opgestelde prognose van de hoeveelheid elektriciteit die een PV-houder voor elke 

onbalansverrekeningsperiode (15 minuten) in een etmaal zal leveren en/of afnemen. 

Een programma dient een dag van tevoren bij TenneT te worden ingediend, die het vervolgens moet 

goedkeuren. De programma’s moeten aan bepaalde eisen voldoen, waarvan de consistentie-eis de 

belangrijkste is: het programma van de ene PV-houder moet, wat betreft de daarin voorkomende 

transacties, consistent zijn met het energieprogramma van de andere PV-houder waarin dezelfde 

transacties voorkomen. De totale productie is daarmee dus in beginsel in balans met en het totale 

verbruik van elektriciteit.  

Programmaverantwoordelijkheid omvat tevens de verantwoordelijkheid voor PV-houders zich volgens 

het ingediende en goedgekeurde programma te gedragen. PV-houders kunnen wel afwijken van hun 

programma’s, maar als de volgende dag sprake is van onbalans, rekent TenneT dit met de PV-houders af 

tegen de onbalansprijs (de prijs die TenneT bij afroep van regel-en reservevermogen op de 

onbalansmarkt heeft betaald).  

PV-houders kunnen echter op verschillende manieren hun onbalans beperken. Zij kunnen onbalans 

voorkomen door binnen hun ingediende energieprogramma’s te schuiven. Ook kunnen ze, zodra blijkt 

dat ze hun programma niet meer kunnen realiseren, tot aan het moment van levering elektriciteit 

(ver)kopen bij een andere marktpartij op de intra-day markt. 

4 . 2 .  D e  k l e i n v e r b r u i k e r  a l s  ‘ p r o f i e l k l a n t ’  

Vanuit de oude situatie is het begrijpelijk dat kleinverbruikers niet in staat werden geacht zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor de balans van vraag en aanbod: de slimme meter was nog niet in 

beeld en daardoor zou het volstrekt ondoenlijk zijn om bij de (ca 6 miljoen) kleinverbruikers de benodigde 

meetgegevens (96 aflezingen per dag) op te halen en te verwerken. Het verbruik van de kleinere 

verbruikers is wel goed te ramen, zeker omdat bij grote aantallen de verschillen van de individuele 

verbruikers in het gemiddelde wegvallen. De leveranciers hebben daarom het verbruik van de 

verbruikers met een aansluiting van minder dan 100 kW vastgelegd in standaardprofielen. 

Kleinverbruikers worden ingedeeld in één van vijf profielen, naar de aansluitcapaciteit en het soort meter 

(enkeltarief of dag-nachtmeting).  

Elk profiel bevat voor elke dag per kwartier de fractie van het jaarverbruik dat in dat kwartier verbruikt 

zal worden. De profielen worden continu herzien en afgestemd op weekend- en feestdagen, 

vakantieperioden en de trends in het verbruik; elk kwartaal worden deze vastgesteld voor het volgende 

kwartaal.  
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Ter illustratie volgen enkele cijfers uit deze profielen. Een huishouden met een jaarverbruik van 

3.300 kWh en een meter met enkel telwerk, verbruikte op 29 juni 2020 van 11:00 tot 11:15 uur 0,0002190 * 

3. 300 = 72,3 Wh; op 5 december 2020 van 20:15 tot 20: 30 was dat 0,00005024 * 3. 300 = 165,8 Wh 

(profiel E1A).  

Het gebruik van standaardprofielen leidt tot een verschil tussen het geraamde en het daadwerkelijke 

verbruik. Ook dit verschil moet TenneT corrigeren door het inkopen van regelvermogen en het leidt dus 

tot niet toe te rekenen kosten. Samen met andere volumes, zoals het niet-meetbare deel van het 

netverlies, wordt deze onbalans over àlle leveranciers verdeeld over alle eindgebruikers van elektriciteit. 

Er is aldus sprake van het socialiseren van deze kosten. 

4 . 3 .  L e v e r a n c i e r s  l o p e n  g e e n  r i s i c o ,  …   

Voor de leverancier en de PV-houder betekent het gebruik van standaardprofielen dus dat hij geen enkel 

risico loopt in onbalans te geraken door het gedrag van kleinverbruikers, zolang zijn energieprogramma 

ook op de standaardprofielen is gebaseerd. De betekenis van de PV-houder voor kleinverbruikers is enkel 

gelegen in de aankoop van elektriciteit voor zijn klanten; om ook daar geen onbalans te veroorzaken, zal 

de PV-houder conform de profielen inkopen.  

Deze wijze van socialiseren van de onbalans van kleinverbruikers leidt ertoe dat de leveranciers er thans 

geen belang bij hebben het exacte verbruik van kleinverbruikers te kennen. In het kader van de 

programmaverantwoordelijkheid hebben zij evenmin belang bij de flexibiliteit die een kleinverbruiker 

kan leveren: zij kunnen er immers alleen aan verliezen.  

4 . 4 .  …  e n  d e  s t i j g e n d e  k o s t e n  g a a n  n a a r  d e  n e t t a r i e v e n 

De raming van het verbruik aan de hand van standaardprofielen houdt bijvoorbeeld geen rekening met 

de aanwezigheid van zonnepanelen. Daarom zijn de uitkomsten van deze systematiek ook in toenemende 

mate onjuist. Door deze omissie wordt het onbalanssysteem met onjuiste gegevens gevoed: 

• Er is geen standaardprofiel gedefinieerd voor kleinverbruikers met zonnepanelen, dus is er geen 

mogelijkheid de feitelijke belasting door kleinverbruikers met zonnepanelen in het systeem te ramen.  

• Het jaarverbruik van een huishouden met zonnepanelen daalt drastisch richting nul. Er is dus een 

grote onderschatting van de afname in de duistere uren. 

De financiële waarde van de onbalans die hierdoor in de metingen geïntroduceerd wordt, is thans in de 

orde van € 100 miljoen per jaar; € 40 miljoen als gevolg van de onderschatting van het jaarverbruik plus 

€ 60 miljoen als gevolg van het missen van de zonne-productie. Deze kosten worden gesocialiseerd over 

alle leveranciers en zullen groter worden naarmate meer zonnepanelen worden geïnstalleerd. Zij worden 

gedragen door alle aangeslotenen op het net, en dus niet alleen door de eigenaren van de zonnepanelen.  

De elektriciteitsprijs wordt gevormd door diverse componenten. Afnemers betalen voor de levering van 

elektriciteit, voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk, voor het meten van hun verbruik en zij 

betalen belastingen.  

5 .  N i e u w  E u r o p e e s  b e l e i d  

In 2016 presenteerde de Europese Commissie een pakket maatregelen dat de doelstellingen van de 

Europese energie-unie moest verwezenlijken, het Clean Energy Package (ook wel winterpakket). In het 

winterpakket is een belangrijke rol voorzien voor consumenten. Eindafnemers, ook de kleinverbruikers, 

moeten kunnen profiteren van de mogelijkheden die de markt biedt; als zelfstandige marktdeelnemers of 

als deelnemer in een energiegemeenschap, moeten zij deel kunnen nemen aan de energiemarkt, 

bijvoorbeeld om energie uit eigen opwek te verkopen aan een andere kleinverbruiker (zogenaamde Peer-

to-Peer-handel, P2P) . Ook moeten zij dienstverleners kunnen contracteren die door middel van 

aggregatie van productie of vraag flexibiliteit aanbieden. Daarbij blijft het uitgangspunt, dat kwetsbare 

consumenten bescherming krijgen.  
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Het Clean Energy Package deelt de afnemers anders in dan thans in Nederland gebruikelijk. De 

kleinverbruiker is òf een huishoudelijke eindafnemer, òf een actieve eindafnemer zodra hij elektriciteit 

produceert of verhandelt. Alle eindverbruikers met zonnepanelen zijn dus ‘actieve eindafnemers’. Ook de 

benaming van programmaverantwoordelijkheid wijzigt in balansverantwoordelijkheid.  

In het Clean Energy Package zijn daartoe rechten voor eindafnemers geformuleerd, die binnen het 

huidige Nederlandse systeem lastig te realiseren zijn. Eén van de barrières is de huidige regeling van 

programma-verantwoordelijkheid. 

De omzetting van de bepalingen van het Clean Energy Package, uitgewerkt in de door de lidstaten en het 

parlement aanvaarde Elektriciteitsrichtlijn, de Elektriciteitsverordening en de Hernieuwbare 

energierichtlijn, vragen dus om een radicale herziening van de Nederlandse uitsluiting van 

kleinverbruikers van programmaverantwoordelijkheid. De nieuwe wijziging van de Energiewet zal de 

nieuwe rechten van afnemers en de nieuwe regeling van balanceringsverantwoordelijkheid in het 

Nederlandse recht opnemen. 

5 . 1 .  Ni e u we  r e c h t e n  v a n  d e  k l e i n v e r b r u i k e r 

Elke kleinverbruiker die elektriciteit verkoopt, bijvoorbeeld het overschot aan zonne-energie, of die een 

aggregator inschakelt is een ‘actieve afnemer’ en heeft recht op toegang tot de diverse deelmarkten in 

het elektriciteitssysteem. Daar is wel de voorwaarde aan gekoppeld dat zij (financieel) verantwoordelijk 

zijn voor de onbalans die zij veroorzaken. Zij kunnen daar op twee manieren invulling aan geven: ofwel 

door zelf een “Balance Responsable Party” (BRP) te worden, ofwel door hun verantwoordelijkheid te 

delegeren aan een BRP van hun keuze (dus geen verplichte overdracht aan de leverancier). Voor het 

verkrijgen van de BRP-erkenning in Nederland zal aan een aantal vereisten voldaan moeten worden 

voldaan. Actieve afnemers zullen veelal niet aan de huidige vereisten kunnen voldoen en de voorwaarden 

voor BRP-erkenning van kleine afnemers zullen kunnen worden bijgesteld. Overigens kunnen lidstaten 

ook gebruik maken van een ontheffing van deze verantwoordelijkheid voor actieve afnemers met een 

kleine productie-installatie. De vraag is dan wel waar de financiële gevolgen van zo’n ontheffing zullen 

neerslaan. 

Passieve afnemers hoeven geen balanceringsverantwoordelijke te zijn. De Nederlandse wetgever kan er 

dus voor kiezen twee verschillende regelingen van de balanceringsverantwoordelijkheid te behouden: 

één voor passieve afnemers, en één voor alle anderen. Hieronder worden verschillende modellen voor het 

beleggen van de balanceringsverantwoordelijkheid besproken en de consequenties die de verschillende 

keuzen hebben.  

Daarnaast moet de wetgever een oplossing vinden voor het gegeven dat het implementeren van de 

Elektriciteitsrichtlijn erin resulteert, dat meerdere partijen onbalans kunnen veroorzaken op een 

aansluiting, en dat die onbalans op enigerlei wijze over die partijen moet worden verdeeld.  

De balanceringsverantwoordelijkheid wordt dus gekoppeld aan het gedrag van de afnemer, inclusief 

huishoudens als actieve eindgebruiker. Als naast de leverancier ook een aggregator wordt ingeschakeld 

zijn er dus twee partijen actief op één aansluiting en zij zijn elk verantwoordelijk voor de onbalans van 

hun deel van de activiteiten op de aansluiting; de leverancier voor de inkoop van elektriciteit en levering 

volgens afspraken (bijvoorbeeld volgens een profiel) en de aggregator voor de aanpassingen in het 

verbruik en de productie om flexibiliteit aan de markt te bieden. Dit betekent het afscheid van het 

principe van één balanceringsverantwoordelijke per aansluiting en de verantwoordelijkheid moet dus 

tussen hen worden verdeeld. Om de verantwoordelijkheid goed te verdelen en om verrekening mogelijk 

te maken, zullen afdoende meetpunten aanwezig moeten zijn, maar zij moeten proportioneel aan het doel 

zijn en mogen niet leiden tot discriminatie van marktpartijen.  

6 .  W i e  i s  v e r a n t w o o r d e l i j k ?    

Tal van vragen moeten beantwoord worden voor een ander systeem van balansverantwoordelijkheid 

ingevoerd kan worden. Het gaat daarbij in ieder geval om de toewijzing van de verantwoordelijkheid, om 



“Power to the People”, - Beleidssamenvatting 
een onderzoek naar alternatieven voor de huidige balans-  Universiteit Utrecht, CWOSL, en   TNO i. s. m.  
onverantwoordelijkheid van kleinverbruikers  Centrum voor Energievraagstukken  Alliander 

 

 9 31 maart 2021 

de verdeling van verantwoordelijkheden als er meer dan één partij actief is, om de mate waarin afspraken 

wettelijk worden vastgelegd en om de bescherming van partijen tegen onevenredige marktmacht. 

6 . 1 .  I e d e r e e n  z e l f  b a l a n s v e r a n t wo o r d e l i j k  

Wanneer de huishoudelijke afnemer zelf balansverantwoordelijk is kan hij zelf afspraken maken met 

dienstverleners en er zijn dus geen afspraken tussen dienstverleners onderling nodig. Wel legt deze 

methode de risico’s bij de huishoudelijke afnemer. Deze moet daarom bij gebruik van deze methode 

voldoende mogelijkheden hebben om goede afspraken te maken en middelen te hebben om deze ook af te 

kunnen dwingen en wellicht ook nog enigszins beschermd te worden bijv. tegen onbalans veroorzaakt 

door dienstverleners.  

6 . 2 .  Me e r d e r e  p a r t i j e n  a c t i e f ;  é é n  v e r a n t wo o r d e l i j k  

Wanneer een huishoudelijke afnemer meerdere energie- of flexibiliteitsdienstverleners heeft 

gecontracteerd is het nodig om afspraken te maken zodat de verantwoordelijkheid voor de onbalans op 

elk moment helder is. Dit kan langs drie lijnen: 

• Fysieke opdeling met behulp van tussenmeters van de apparaten waar elk van de partijen 

verantwoordelijkheid voor draagt; 

• Opdeling in tijd, waarbij voor elk kwartier (PTE) van tevoren vast staat welke partij de 

verantwoordelijkheid draagt;  

• Opdeling in volume, waarbij voor elk kwartier (PTE) een volume wordt afgesproken waarvoor de ene 

partij verantwoordelijk is en het verschil met de daadwerkelijke meting is de verantwoordelijkheid 

voor de andere partij.  

De eerste keuze, fysieke opdeling van de aansluiting, oogt het meest duidelijk. Daarbij geldt echter dat 

deze optie tot een star systeem leidt, dat niet eenvoudig aangepast kan worden aan veranderende 

omstandigheden. Tevens is het plaatsen van tussenmeters en het aflezen daarvan kostbaar en vaak niet 

in relatie tot de te behalen voordelen. 

De tweede keuze vraagt alleen een sluitende afspraak tussen de partijen actief op de aansluiting. 

De derde optie vraagt daarboven een referentiegebruik per kwartier voor de aansluiting, zoals dat zou 

zijn gerealiseerd vòòr het ingrijpen van de aggregator (of andere dienstverlener). De huidige 

standaardprofielen voor kleinverbruikers vormen een voorbeeld van zo’n referentie. 

6 . 3 .  V e r s c h u i v e n d e  e n e r g i e s t r o me n  e n  - k o s t e n  

Bijzondere aandacht is nodig voor de zogenaamde energieoverdracht (Transfer of Energy) tussen de 

diverse partijen die actief zijn op de aansluiting. Als bijvoorbeeld de vraagsturing door een aggregator 

leidt tot een gereduceerd verbruik of tot levering vanuit een energiegemeenschap vermindert de afname 

van de (back-up)leverancier. De leverancier krijgt mogelijk hierdoor zijn kosten niet (geheel) vergoed en 

aanvullende regels zijn nodig ter compensatie. Bovenstaande opdeling van de balansverantwoordelijk-

heid zal ook afspraken moeten bevatten om de energieoverdracht te bepalen en hoe deze moet worden 

verrekend. 

6 . 4 .  D e  ma r k t  a a n  z e t :  e e n  c o n t r a c t u e e l  mo d e l   

De vraag is vervolgens hoe deze afspraken tot stand kunnen komen. Wordt het geheel bij wet geregeld 

(regulatorisch) of wordt het tussen partijen onderling geregeld (contractueel)?   

De markt voor flexibiliteit van huishoudelijke afnemers zal zich gaan ontwikkelen naar mate de 

beperkende regelgeving wordt losgelaten. Het is daarom verstandig dat een juridisch kader wordt 

geschapen dat duidelijkheid verschaft over de afspraken tussen partijen die op één aansluiting 

balansverantwoordelijkheid dragen. Dit kader zal de minimale vereisten aan de afspraken moeten 
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vastleggen om te waarborgen dat enerzijds voldoende duidelijkheid van de 

verantwoordelijkheidsverdeling ontstaat en anderzijds de positie van de huishoudelijke afnemers 

beschermd is tegenover de grote tegenspelers.  

In dat geval is sprake van een ‘contractueel hoofd-PV-model’, dat in beginsel aansluit bij de dynamiek en 

competitie op de Nederlandse markt. Een punt van zorg daarbij is wel dat de marktmacht van grote 

spelers beperkend kan werken voor de kansen van nieuwe diensten, meest gedragen door kleinere 

spelers.  

6 . 5 .  R e g e l s  a a n  d e  ma r k t :  e e n  r e g u l a t o r i s c h  mo d e l  

Alternatief is een pakket strikte, wettelijke regels om de afspraken dwingend op te leggen: een 

regulatorisch model. Nadeel is dat niet alle situaties in een dynamische markt voorzien kunnen worden 

en dat te strikte regels nuttige innovaties kunnen frustreren. De ontwikkelingen in deze prille markt 

zullen daarom nauwlettend in het oog moeten worden gehouden om waar daar aanleiding toe is het 

juridische kader aan te passen en mogelijk een groter deel van de afspraken dwingend op te leggen. Zo 

krijgt het model meer het karakter van een ‘Regulatorisch multi-PV-model’. Zo fungeert het 

regulatorisch model als een ‘back-up’ voor het geval dat het vrijere contractuele model niet tot de 

gewenste uitkomsten leidt. 

7 .  G e w e n s t e  s i t u a t i e s  

Om te bepalen welke scenario’s voor het beleggen van de balansverantwoordelijkheid het best tegemoet 

komen aan de wensen en rechten van kleinverbruikers, zijn acht ‘use cases’ geanalyseerd. Deze use cases 

beschrijven diensten, waar eindverbruikers interesse in hebben of waar zij op basis van het CEP recht op 

hebben.  

7 . 1 .  Us e  c a s e  A :  E n e r g i e  me e n e me n .  

Verbruik de zelfopgewekte zonne-energie op een andere aansluiting, bijvoorbeeld je vakantiehuis (use 

case A1) of een openbare laadpaal (use case A2).  

Op dit moment is de casus niet mogelijk. De door de zonnepanelen opgewekte energie wordt altijd 

teruggeleverd aan de leverancier en in het vakantiehuisje of aan de laadpaal koop je opnieuw energie in. 

7 . 2 .  Us e  c a s e  B :  me e r d e r e  d i e n s t v e r l e n e r s  v o o r  é é n  h u i s h o u d e n 

De kleinverbruiker wil een aparte leverancier voor het slim op- en ontladen van zijn elektrische auto (use 

case B1). Ook wil hij zijn eigen verbruik, opwek en auto-accu samen slim laten beheren door een 

aggregator (use case B2). 

7 . 3 .  Us e  c a s e  C :  E i g e n  e n e r g i e  v e r h a n d e l e n  

In plaats van ‘terugleveren’ aan de leverancier, wil de kleinverbruiker zèlf bepalen aan wie hij zijn zonne-

energie (al dan niet na opslag) verkoopt: op de beurs (use case C1) of aan een andere (klein)verbruiker 

(buren, familie enz.) (use case C2). 

7 . 4 .  Us e  c a s e  D:  E n e r g i e g e me e n s c h a p  

Als lid van een energiegemeenschap wil een kleinverbruiker energie inkopen van een leverancier naar 

keuze, voor op de momenten dat de energiegemeenschap niet voldoende opwekt. De 

energiegemeenschap kan beschikken over een eigen privaat net (use case D1), of gebruik maken van het 

publieke net (use case D2). 
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7 . 5 .  Ov e r z i c h t s t a b e l  

De resultaten van de analyse zijn gevat in de tabel in de bijlage, waarin weergegeven is wat de 

mogelijkheden zijn om de diverse use cases te realiseren onder de KVPV-methode/PV-model combinatie. 

Daarbij is tevens aangegeven of de combinatie use case – model voldoet aan het Clean Energy Package.  

8 .  C o n c l u s i e s  e n  A a n b e v e l i n g e n  

8 . 1 .  D e  h u i d i g e  we t g e v i n g  v a n  h e t  e l e k t r i c i t e i t s s y s t e e m i s  a a n  h e r z i e n i n g  t o e .   

Enerzijds begint het uitsluitend gebruiken van standaardprofielen voor kleinverbruikers te wringen met 

de effecten die zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen op de balanshandhaving heeft, 

inclusief de socialisering van de kosten die de onvolkomenheden veroorzaken. Anderzijds is in Europa 

een pakket maatregelen aangenomen, die de rol van de kleinverbruiker opnieuw beschrijft. 

De Nederlandse regering zou de wetgeving zo moeten aanpassen dat ook de ruimste interpretatie van 

het Europese pakket, dat gepaard is aan verdere ontwikkeling van techniek en van nieuwe diensten. 

Alleen dan is verzekerd dat deze ontwikkelingen plaats kunnen vinden en dat de nieuwe wetgeving 

toekomstbestendig is. Hierbij zullen leemten in het Europese wetgevingspakket aan het licht komen; dit 

pakket is immers ook het resultaat van onderhandelingen van de zeer divers georganiseerde lidstaten. De 

geest van het Europese pakket is echter helder en – waar nodig – zou Nederland de Europese spelregels 

kunnen testen of verdere verheldering zoeken over de juridische interpretatie in de geest van het pakket. 

8 . 2 .  A a n b e v e l i n g  1 :  Wi j z i g  h e t  j u r i d i s c h  k a d e r .  

Aanbeveling 1:  Wijzig het juridisch kader opdat het in overeenstemming is met het EU-rechtelijk 

kader, en zo dat kleinverbruikers maximale mogelijkheden krijgen om te profiteren 

van nieuwe diensten en technologieën en aldus kunnen bijdragen aan de stabiliteit 

van het elektriciteitssysteem en een succesvolle energietransitie. 

 

Aanbeveling 1-a:  Wijzig de regeling van de balanceringsverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers 

• Maak een keuze tussen de huidige socialisering van de verantwoordelijkheid voor kleinverbruikers, de 

verplichte overdracht van verantwoordelijkheid, of het beleggen van de 

balanceringsverantwoordelijkheid bij de kleinverbruiker zelf. 

• Het EU Clean Energy Package bepaalt dat voor een grote categorie kleinverbruikers betekent dat dat 

voor zelfverantwoordelijkheid moet worden gekozen. Alleen voor passieve afnemers is dat anders; 

overweeg of voor hen een ander systeem moet bestaan. 

• Voor afstemming van verantwoordelijkheden tussen balanceringsverantwoordelijken zal gekozen 

moeten worden tussen een systeem op basis van onderlinge afspraken (contractueel model) of een 

systeem waarbij alle afspraken in de regelgeving zijn opgenomen (regulatorisch model).  

• Beschouw nauwkeurig of het reguleren dan wel het niet-reguleren ertoe kan leiden dat bepaalde 

partijen uitgesloten of juist bevoordeeld worden. 

• Maak, voor zover een regulatorisch model gekozen wordt, een keuze tussen verschillende methoden 

om de verantwoordelijkheid te verdelen: het meten van alle deelstromen, het afspreken van 

referentieverbruiken, of het verdelen van verantwoordelijkheid in de tijd. 

 

Aanbeveling 1-b:  Ontwerp het systeem zodanig dat het future-proof is.  

• Richt het wettelijk kader zodanig in, dat wanneer de technologische mogelijkheden het voor afnemers 

mogelijk maken zelfstandig hun balanceringsverantwoordelijkheid in te vullen, daar geen 

administratieve of wettelijke belemmeringen voor bestaan.  
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• Overweeg voor huishoudelijke afnemers een eenvoudiger erkenning als 

balanceringsverantwoordelijke. Immers, om de voordelen van zelfverantwoordelijkheid te realiseren, 

moet het uitoefenen van die verantwoordelijkheid een reële optie zijn 

 

Aanbeveling 1-c:  Onderzoek ondersteunende wijzigingen in het energierecht. 

• Heroverweeg de drempels voor het inschakelen van een tweede leverancier: bijvoorbeeld is een 

tweede meter echt noodzakelijk? 

• Heroverweeg de drempels aan actieve afnemers die zelf elektriciteit willen leveren, zoals in het geval 

van P2P-handel.   

• Onderzoek aanpassingen in de energiebelasting die duurzame productie aantrekkelijker maakt. 

 

8 . 3 .  A a n b e v e l i n g  2 :  Z o e k  v e r d u i d e l i j k i n g  v a n  d e  E U - r e g e l s .  

Aanbeveling 2-a:  Streef naar verduidelijking van de regels over de verdeling van 

balanceringsverantwoordelijkheid tussen de onafhankelijke 

vraagresponsaggregator en andere partijen. 

Wanneer een onafhankelijke vraagresponsaggregator actief is op een aansluiting, dient die 

verantwoordelijk te zijn voor de door zijn handelen veroorzaakte onbalans. Dat suggereert dat de 

balansverantwoordelijkheid verdeeld moet worden tussen verschillende partijen die actief zijn op die 

aansluiting. De vraag is binnen welk kader de TSB (TSO) hier regels voor op moet en kan stellen. 

 
Aanbeveling 2-b:  Streef naar verduidelijking van de regels over compensatie voor het handelen van 

de aggregator. 

Artikel 17 lid 4 geeft lidstaten de mogelijkheid regels te stellen over het afhandelen van de kosten die 

veroorzaakt worden door het handelen van een onafhankelijke vraagresponsaggregator. Helderheid is 

nodig over de aard van deze regels en dit zich verhoudt tot het recht zonder toestemming van andere 

marktpartijen een onafhankelijke vraagresponsaggregator in de arm te nemen. 

 
Aanbeveling 2-c:  Streef naar verduidelijking van de regels betreffende toegang van nieuwe spelers 

op de elektriciteitsmarkten tot die markten. 

Afnemers, inclusief huishoudens en energiegemeenschappen, dienen toegang te krijgen tot diverse 

elektriciteitsmarkten. Betekent dit dat zij direct toegang moeten hebben of via een tussenpersoon? 

 
Aanbeveling 2-d:  Streef naar verduidelijking over de verdeling van verantwoordelijkheid over 

energiegemeenschappen en hun leden. 

Het is niet duidelijk hoe de verantwoordelijkheid van individuele afnemers die lid zijn van een 

energiegemeenschap zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van de gemeenschap waarvan hij lid is. 

Als een lid gebruik maakt van zijn recht om buiten de gemeenschap om energiediensten af te nemen, 

lijken de verantwoordelijkheden nu strijdig.  
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24-08-2020   versie 

 T A B E L  V A N  G E W E N S T E  S I T U A T I E S  E N  J U R I D I S C H E  M O G E L I J K H E D E N  
 Geïntegreerd model 

(huidige situatie) 
Contractueel- 
verplichte 
overdracht BRP 

Contractueel- 
Afnemer is BRP 
 

Regulatorisch-  
verplichte 
overdracht BRP 

Regulatorisch-  
Afnemer is BRP 
 

Verplichting aan 
marktpartijen tot 
faciliteren? 

A1 
Zonne-energie 
meenemen naar 
vakantiehuisje 

nee ja: kies leverancier 
die faciliteert.  

 

ja Ja: kies leverancier 
die dit faciliteert, of 
verplicht leverancier 
dit toe te staan 

ja  

Voldoet aan CEP? nee nee ja nee ja Nee, wel wenselijk 

A2  
Zonne-energie 
meenemen naar 
publieke laadpaal 

nee misschien, 
afspraken over 
verdeling nodig 

Ja, afspraken over 
verdeling nodig 

Ja, verplicht 
leveranciers dit toe 
te staan; regels over 
verdeling nodig 

Ja, regels over 
verdeling nodig 

 

Voldoet aan CEP? nee nee ja nee ja Nee, wel wenselijk 

B1  
Contracteren 
tweede 
leverancier 

min of meer, met 
behulp van MLOEA, 
maar ten koste van 
optimaliseren 
zelfverbruik 

ja: kies leveranciers 
die faciliteren; 
afspraken over 
verdeling nodig 

ja Ja: kies leverancier 
die dit faciliteert, of 
verplicht leverancier 
dit toe te staan; 
regels over 
verdeling nodig 

ja  

Voldoet aan CEP? misschien ja ja ja ja 
Ja, onder 
voorwaarden *) 

B2 
Contracteren 
aggregator voor 
vraagrespons  

nee ja, kies leverancier 
die faciliteert; 
afspraken over 
verdeling, ToE nodig 

ja, afspraken vereist 
over verdeling PV, 
ToE 

Ja, verplicht 
leverancier dit toe te 
staan. Afspraken 
over verdeling PV, 
ToE 

Ja, regels vereist 
over verdeling PV, 
ToE 

 

Voldoet aan CEP? nee nee nee nee ja Ja 
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C1 
Zelf energie 
verkopen op de 
groothandels-
markt (beurs) 

nee ja, kies leverancier 
die faciliteert 

ja Ja: kies leverancier 
die dit faciliteert, of 
verplicht leverancier 
dit toe te staan 

ja  

Voldoet aan CEP? nee nee ja nee ja Ja 

C2  
Zelf energie 
verkopen aan 
andere afnemer 
(P2P) 

nee misschien, 
afspraken over 
verdeling nodig 

ja Ja, verplicht 
leveranciers dit toe 
te staan. Regels over 
verdeling PV nodig 

ja  

Voldoet aan CEP? nee nee ja nee ja Ambigu 

D1  
Zelf inkopen 
naast diensten 
van energie-
gemeenschap 
met privaat net 

nee Misschien, 
afspraken over 
verdeling nodig 

ja, afspraken vereist 
over verdeling PV 

Ja, verplicht de 
leverancier van de 
gemeenschap dit toe 
te staan. Regels over 
verdeling nodig 

Ja, regels vereist 
over verdeling PV 

 

Voldoet aan CEP? nee nee ja nee ja 
Ja, onder 
voorwaarden *) 

D2  
Zelf inkopen 
naast diensten 
van energie-
gemeenschap op 
het publieke net 

nee Misschien, 
afspraken over 
verdeling nodig 

ja Ja, verplicht de 
leverancier van de 
gemeenschap dit toe 
te staan, regels over 
verdeling nodig 

ja  

Voldoet aan CEP? nee nee ja nee ja 
Ja, onder 
voorwaarden *) 

*) de voorwaarden betreffen eisen aan aansluit- en meetpunten. Als een leverancier deze te strikt formuleert, zal dit een barrière vormen. 
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Toelichting kleurcodering: 

Groen =  use case is te realiseren, de balanceringsverantwoordelijkheid hoeft niet verdeeld te worden, omdat er slechts één partij in aanmerking komt.  

Geel =  de use case kan gerealiseerd worden, maar er doet zich een complicatie voor: realisatie is afhankelijk van toestemming van een andere marktpartij, óf de 
verantwoordelijkheid voor onbalans op de aansluiting moet over verschillende partijen worden verdeeld.  

Oranje =  de use case kan gerealiseerd worden, maar er doen zich meerdere complicaties voor: realisatie is afhankelijk van toestemming van een andere marktpartij, en de 
kleinverbruiker kan niet zelf kiezen met welke partij hij in zee gaat, óf realisatie is afhankelijk van de toestemming van een andere marktpartij en de 
verantwoordelijkheid voor onbalans op de aansluiting moet over verschillende partijen worden verdeeld.  

Rood =  de use case is niet te realiseren.  

 


