
 

IBAN NL51 ABNA 0613001036 
BTW-nummer NL8185.25.101.B01 
KvK-nummer 09175117 

Geachte mevrouw Leijten,  
 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van voorwaarden als 
bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en van een representatief deel van de in 
artikel 54 Elektriciteitswet 1998 bedoelde ondernemingen tot wijziging van de Informatiecode 
elektriciteit en gas (“Iceg”) zoals bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft de 
invoering van een reconciliatieproces voor aansluitingen die meedoen aan individuele 
slimmemeterallocatie en voor telemetrisch bemeten grootverbruikaansluitingen en daaraan gekoppeld 
de introductie van opd ie processen toegesneden reconciliatieprijzen.  
 
Aanleiding van het voorstel 
Bij de invoering van de individuele slimmemeterallocatie in 2016 is geen reconciliatieproces 
afgesproken. Daardoor worden nu eventueel optredende verschillen tussen de gealloceerde volumes 
en de periodiek vastgestelde volumes niet correct toegewezen aan de marktpartijen. Voor 
telemetrisch bemeten grootverbruikaansluitingen bestaat wel een handmatig verrekenproces maar 
bestaat geen gecodificeerd, geüniformeerd en geautomatiseerd proces voor het reconciliëren van de 
verschillen tussen de vastgestelde allocatievolumes van telemetrisch bemeten en gealloceerde 
allocatiepunten elektriciteit en de vastgestelde meetgegevens in de maandmeetberichten. Tot slot 
wordt de huidige reconciliatieprijs voor de nieuw voor te stellen reconciliatieprocessen als onredelijk 
ervaren vanwege de gebruikte resolutie bij de vaststelling er van, vanwege de gehanteerde prijsbasis 
en vanwege de gehanteerde weging. Middels dit voorstel wordt een reconciliatieproces ingevoerd 
voor aansluitingen die meedoen aan individuele slimmemeterallocatie en voor telemetrisch bemeten 
grootverbruikaansluitingen, waarbij een redelijke reconciliatieprijs wordt gehanteerd.  
 
Inhoud van het voorstel 
Bijlage 4 bij dit voorstel bevat de voorgestelde codewijzigingen. De daarin gebruikte kleuren hebben 
de volgende betekenis:  
- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 
- blauwe weergegeven tekst betreft de wijzigingen van onderhavig voorstel, 
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- paars weergegeven tekst betreft ontwerpbesluit ACM/UIT/566495 voor dynamische profielallocatie 
(ACM-dossier, ACM/21/167536) 
Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
 
Toelichting op het voorstel  
Het huidige reconciliatieproces voor geprofileerde aansluitingen is het onderwerp van artikelen 10.27 
en 10.28 en van Bijlagen 2 en 3 van de Netcode elektriciteit. Binnen het Marktfaciliteringsforum (MFF) 
zijn afspraken gemaakt voor de nieuwe reconciliatieprocessen voor aansluitingen die deelnemen aan 
individuele slimmemeterallocatie, voor telemetrisch bemeten grootverbruikaansluitingen en voor de 
daarbij te hanteren reconciliatieprijzen. De inhoudelijke uitwerking voor die drie onderwerpen zoals 
opgesteld door het MFF is opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 3 bij dit voorstel. Voor een 
inhoudelijke toelichting verwijzen we dan ook naar die bijlagen.  
 
Het bestaande reconciliatieproces is uitgewerkt in paragraaf 10.5 van de Netcode elektriciteit. Die 
paragraaf bevat slechts twee artikelen, 10.27 en 10.28. Om ook de reconciliatieprocessen voor 
aansluitingen die deelnemen aan individuele slimmemeterallocatie en voor telemetrisch bemeten 
grootverbruikaansluitingen in paragraaf 10.5 op te kunnen nemen, worden middels onderhavig 
voorstel de bestaande artikelen 10.27 en 10.28 samengevoegd, zodat artikel 10.28 vrij komt voor de 
nieuwe reconciliatieprocessen. Voor beide nieuwe reconciliatieprocessen zijn voor de financiële 
afhandeling dezelfde verplichtingen en verantwoordelijkheden afgesproken, zodat het samennemen 
van de twee nieuwe reconciliatieprocessen in één nieuw artikel een logische stap is. 
 
Onderdeel van de nieuwe reconciliatieprocessen is dat de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet de verschillen tussen allocatie en de maandmeetberichten vast stelt, per 
allocatiegroep, te weten “profielallocatie”, “slimmemeterallocatie” en “telemetrie”. Om dat te kunnen, 
dient de allocatie-informatie ook per allocatiegroep door de regionale netbeheerder aan de landelijk 
netbeheerder aangeleverd te worden. Daartoe is een aanpassing nodig van het achtste lid van artikel 
10.17. 
 
Het bestaande artikel 10.27 wordt op een aantal plekken gewijzigd. Niet alleen wordt het huidige 
artikel 10.28 er aan toegevoegd als nieuwe 11 tot en met 14, in het eerste lid wordt ook geëxpliciteerd 
dat artikel 10.27 ziet op de reconciliatie van geprofileerde aansluitingen. Daarnaast worden de leden 3 
en 4 herschreven naar een eenduidige verplichting aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet. Bij de gegevensuitwisseling van het derde lid zijn ook nog steeds SJI en SJA 
opgenomen. Omdat die gegevens ook al vanuit het centraal aansluitingenregister gedeeld wordt voegt 
het weinig toe om deze gegevens bij de distributie van de reconciliatiegegevens nogmaals op te 
nemen. De subonderdelen g en h van het derde lid worden daarom geschrapt.  
 
Het nieuwe artikel 10.28 vormt het zwaartepunt van onderhavig voorstel. Het artikel bevat drie 
functionele brokken: 

- de leden 1 tot en met 4 bepalen van welke gegevens de regionale netbeheerders uit dienen 
te gaan voor het reconciliatieproces van aansluitingen die meedoen aan individuele 
slimmemeterallocatie; met welke aggregatie en op welke momenten de regionale 
netbeheerder die aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanlevert; welke 
gegevens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en op welke momenten 
aanlevert aan BRP’s en aan regionale netbeheerders. 
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- De leden 5 tot en met 8 bepalen van welke gegevens de regionale netbeheerders uit dienen 
te gaan voor het reconciliatieproces van telemetrisch bemeten aansluitingen; met welke 
aggregatie en op welke momenten de regionale netbeheerder die aan de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet aanlevert; welke gegevens de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet en op welke momenten aanlevert aan BRP’s en aan regionale 
netbeheerders. 

- De leden 12 tot en met 16 bevatten de verplichtingen van BRP’s en van de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet met betrekking tot de financiële afhandeling. 

 
De tussenliggende leden, 9 tot en met 11, regelen de termijnen waarbinnen op ontvangen informatie 
gereageerd kan worden en waarbinnen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de 
vastgestelde reconciliatieprijzen dient te publiceren. De bij elk reconciliatieproces te hanteren 
reconciliatieprijs wordt vastgesteld met behulp van de bepalingen in Bijlage 3. De berekening van de 
reconciliatieprijzen (één prijs per tariefperiode) voor de reconciliatie van geprofileerde aansluitingen 
wordt aangepast. Daarnaast wordt een reconciliatieprijs per onbalansverrekeningsperiode toegevoegd 
ten behoeve van de reconciliatie van telemetrisch bemeten aansluitingen en een reconciliatieprijs 
exclusief tariefperiode voor de reconciliatie van aansluitingen die deelnemen aan individuele 
slimmemeterallocatie. 
 
Tot slot wordt ook de definitie van “reconciliatie” in de Begrippencode elektriciteit aangepast, omdat in 
de bestaande definitie reconciliatie beperkt is tot geprofileerde aansluitingen.  
 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is samenhang met het lopende codewijzigingsvoorstel voor dynamische profielallocatie (BR-2021-
1822, ACM/21/167536): zowel onderhavig voorstel als het voorstel voor dynamische profielallocatie  
passen het achtste lid van artikel 10.17 van de Netcode elektriciteit aan en de definitie voor 
reconciliatie in de Begrippencode elektriciteit.  
 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998  
Onderhavig voorstel draagt bij aan de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de 
elektriciteitsmarkt (onderdeel c), het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van 
netbeheerders (onderdeel d) en het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire 
handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt (onderdeel f). 
 
Consequenties van het voorstel voor klanten en eventuele andere betrokkenen 
De effecten voor betrokken partijen worden hieronder weergegeven:  
 
Effect voor de afnemer 
Er is geen direct effect voor de afnemer. 
 
Effect voor de netbeheerder 
Het voorstel voorziet in nieuwe reconciliatieprocessen, waardoor ook voor de betrokken segmenten 
(telemetriegrootverbruik en individuele slimmemeterallocatie) fouten in de allocatie een aantal 
maanden via die nieuwe processen gecorrigeerd kunnen worden.  Het voorstel draagt daar mee bij 
aan een betere bepaling van de aan netbeheerders toe te rekenen netverliezen.  
 
Effect voor de BRP 
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Het voorstel voorziet in nieuwe reconciliatieprocessen, waardoor ook voor de betrokken segmenten 
(telemetriegrootverbruik en individuele slimmemeterallocatie) fouten in de allocatie een aantal 
maanden via die nieuwe processen gecorrigeerd kunnen worden. Het voorstel draagt daar mee bij 
aan een betere toewijzing aan marktpartijen van de elektriciteitsvolumes. 
 
 
 
 
Gevolgde procedure  
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 
op [datum]. 
Het voorstel is vastgesteld op [datum] door de ALV van vereniging BASMFF als voorstel een 
representatief deel van de in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 bedoelde ondernemingen. 
 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het 
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op [datum]. Het op dit voorstel betrekking 
hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 5 bijgevoegd.  
 
De tijdens deze bijeenkomst ontvangen commentaren hebben wel/niet geleid tot aanpassing van het 
voorstel.  
 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
De beoogde inwerkingtredingsdatum is vooralsnog [datum], dit is de datum waarop de sectorrelease 
tranche II voor Allocatie 2.0 is gepland. 
 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer Auke Jongbloed van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Netbeheer Nederland  MFF 
 
 
 
Dick Weiffenbach      Peter Hermans 
Directeur      Voorzitter MFF 
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Bijlage 1 Procesbeschrijving reconciliatie aansluitingen die deelnemen aan 
individuele slimme meterallocatie 
 
 

2 Overwegingen 
2.1 Aanleiding 

Vanaf Sector-Release 2016 (IC178) is het voor energieleveranciers, met expliciete toestemming van de klant, mogelijk om kleinverbruik allocatiepunten op basis van Slimme-
Meter-Allocatie (SMA) te laten alloceren. Voor allocatiepunten met allocatiemethode SMA worden intervalstanden uitgelezen vanuit de slimme meter en bepaalt de RNB op basis 
van de intervalstanden de geaggregeerde volumes per OVP die worden meegenomen in de allocatie. Binnen de periodieke (meet- en mutatie) processen worden door de LV 
(maandovergangs)standen vastgesteld en op basis daarvan worden vastgestelde volumes bepaald door de RNB. 
Bij de introductie van SMA is er, in tegenstelling tot telemetrisch en geprofileerd gealloceerde allocatiepunten, geen verrekenproces ingericht voor volumeverschillen tussen de in 
de definitieve allocatie toegekende volumes en de vastgestelde volumes (waarin de daadwerkelijk afgenomen of geleverde hoeveelheid energie is vastgesteld binnen de meet- en 
mutatieprocessen). Door het ontbreken van een verrekenproces worden eventuele volumeverschillen incorrect aan marktpartij(en) toegewezen. 
 
Oorzaak verschillen 
Bij de introductie van SMA is een rapportage ingericht die de verschillen inzichtelijk maakt tussen de in de definitieve allocatie toegekende volumes en de vastgestelde volumes. 
Hieruit blijkt dat er daadwerkelijk verschillen zijn tussen de in de definitieve allocatie toegekende volumes in een kalendermaand en de corresponderende vastgestelde volumes. 
Deze verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door meterwisselingen, (tijdelijke) verstoringen van de communicatie met de slimme meter en/of vastgestelde volumes die 
vastgesteld worden op basis van incorrecte meterstanden. Het verschil bedraagt momenteel zo’n 0.5% van het totaal gealloceerde SMA-volume. Deze verschillen kunnen zowel in 
het voor- als nadeel zijn van de verschillende marktpartijen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de afgesproken reparatiemethodiek (lineair bij ontbrekende tussenliggende 
intervalstanden of 0-verbruik bij volledig ontbreken van intervalstanden) voor afgenomen of ingevoede energie niet overeenkomt met de daadwerkelijke afname of invoeding. De 
toekomstige verandering van reparatiemethodiek (IC274 reparatie slimme-meter-allocatie) zal resulteren in het verkleinen van een deel van de verschillen, maar zal nooit een 
volledige representatie van de daadwerkelijke uitgewisselde hoeveelheid energie kunnen waarborgen. Hierdoor blijft een verrekenproces noodzakelijk. 
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Groei SMA-populatie 
Naast de groei van de SMA-populatie in de afgelopen jaren, wordt verwacht dat de populatie SMA verder toe zal nemen en uiteindelijk mogelijk een verplichtend karakter (cSMA) 
zal krijgen bij de implementatie van Energiewet 1.0. Deze toename zal leiden tot een groei van de onjuist toegewezen SMA-volumes, door de stijging van de populatie en niet door 
een toename van het percentage uitval, en onderschrijft de noodzaak voor een verrekenproces zodat de geconstateerde volumeverschillen met de verantwoordelijke BRP  
verrekend kunnen worden. 

2.2 Doelstelling 

De doelstelling van Settlement SMA is het inrichten van een verrekenproces tussen marktpartijen waarbij volumeverschillen tussen de in een kalendermaand in de definitieve 
allocatie toegekende volumes en de corresponderende vastgestelde volumes voor kleinverbruik allocatiepunten met de allocatiemethode SMA inzichtelijk en controleerbaar 
worden waarbij: 

- De volumeverschillen worden bepaald per BRP/netgebied/energierichting; 
- De volumeverschillen verrekend worden op basis van de settlementprijs (IC279) met de BRP (respectievelijk de BRP van het netverlies) en de BRP dit zelf kan verrekenen 

met de LV (en de BRP van het netverlies dit kan verrekenen met de RNB); 
- De volumeverschillen ter beschikking worden gesteld aan de BRP (incl. BRP van het netverlies); 
- De volumeverschillen verrekend worden op landelijk portfolio niveau; 
- De vastgestelde volumes die de basis vormen voor het settlementproces inzichtelijk zijn voor de LV; 
- De oplossing voldoet aan de AVG en past binnen de gedefinieerde toestemmingen rondom het (i)SMA proces; 
- De oplossing ook toegepast kan worden bij cSMA. 

 
Out of scope: 

- Verklaring van bronoorzaken voor de ontstane verschillen tussen de in de definitieve allocatie toegekende volumes en de vastgestelde volumes; 
- Reparatie van ontbrekende intervalvolumes in de allocatie; 
- Bepaling Settlementprijs voor het verrekenen van volumeverschillen SMA. 
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2.3 Resolutie van de settlement 

Om een verrekening te kunnen uitvoeren voor het settlementproces SMA zijn brongegevens benodigd vanuit het allocatieproces en de meet-en mutatieprocessen. De resolutie 
van de meetgegevens is bepalend voor de resolutie van de settlement. 
 
Definitieve allocatievolumes 
De huidige (i)SMA-allocatiemethode is, gebaseerd op een expliciete toestemming van de aangeslotene rondom het uitlezen en gebruiken van de intervalstanden vanuit de slimme 
meter voor het (i)SMA-proces. Vanuit privacy maatregelen gelden daarom de volgende inperkingen: 

1. De gecollecteerde intervalstanden en daarvan afgeleide intervalvolumes mogen maximaal 2 maanden, op individueel niveau (op allocatiepuntniveau), bewaard worden 
door de RNB. Deze gegevens worden vanuit het allocatieproces niet gedistribueerd naar andere marktpartijen; 

2. De gecollecteerde intervalstanden en daarvan afgeleide intervalvolumes mogen niet op individuele basis (op allocatiepuntniveau) gedeeld worden met marktpartijen; 
3. Alleen geanonimiseerde aggregaties van de intervalvolumes, waarvoor van de onderliggende allocatiepunten toestemming is gegeven door de aangeslotene(n), mogen 

gedeeld worden met marktpartijen. 
 
Dit betekent dat voor een settlementproces de allocatieresultaten niet op allocatiepuntniveau beschikbaar zijn, maar uitsluitend op geaggregeerd niveau per energierichting. Dit 
maakt dat ook de verrekening uitsluitend op geaggregeerd niveau mogelijk is. Dit is ook van toepassing op allocatiegroepen TMT, DIM en PRF. 
 
Vastgestelde volumes vanuit meet- en mutatieprocessen 
Net als bij alle bemeten allocatiepunten KV wordt ook voor allocatiepunten met de allocatiemethode SMA bij Switches, Verhuizingen en Einde Leveringen (SVEL), conform de 
werkwijze voor andere KV allocatiepunten, meterstanden gecollecteerd en vastgesteld door of namens de LV en een vastgesteld volume per energierichting bepaald en 
gedistribueerd door de RNB.  Bij in-en uit bedrijfstellingen en metermutaties (incl. icEG 3.11) stelt de RNB de bijbehorende meterstanden vast en berekent de vastgestelde 
volumes. 
 
Bovendien worden voor de allocatiepunten met allocatiemethode SMA meterstanden gecollecteerd en vastgesteld door of namens de LV bij: 
1. Een wijziging van de allocatiemethode bij KV allocatiepunten (incl. icEG 3.13) 
2. De maandovergang van allocatiepunten met de allocatiemethode SMA 
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De kleinste periode waarover het vastgestelde volume beschikbaar is, is een volume dat betrekking heeft op één dag, maar op het moment dat er geen mutatie is, dan is er 
regulier een verbruiksperiode van maximaal één kalendermaand beschikbaar. 
 
Bovenstaande resulteert erin dat een verrekening op kalendermaandniveau de voorkeur heeft.  

2.4 Ontbrekende maandovergangsstanden 

Met betrekking tot allocatiepunten met allocatiemethode SMA worden maandovergangsstanden vastgesteld. Deze worden uiterlijk de 15e werkdag na de maand gecollecteerd 
door de LV en aangeleverd bij de RNB. Als de LV de maandovergangsstand niet tijdig aanlevert, dan zal de RNB deze namens de LV collecteren en vaststellen. Echter is in 0,5% van 
de gevallen op de 15e werkdag nog geen maandovergangsstand bekend. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het feit dat er geen slimme meterstanden beschikbaar zijn 
vanwege een defecte meetinrichting of een communicatiestoring.   
In deze situaties mag de RNB de maandovergangsstand niet berekenen uit hoofde van de LV waardoor geen vastgesteld volume bepaald kan worden.  
Dit levert een complexiteit op voor het settlementproces aangezien hierdoor niet in alle gevallen maandovergangsstanden beschikbaar zijn waardoor er geen vastgesteld volume 
is om te verrekenen in het settlement SMA proces. In IC247A (Optimalisatie Meetketen KV) is het berekenen van ontbrekende maandovergangsstanden al wel voorzien, echter 
wacht dit IC nog op de implementatie van de Energiewet. 
 
Binnen de werkgroepen zijn twee opties overwogen hoe hiermee om te gaan: 
 

1. Berekenen o.b.v. laatst uitgelezen meterstand; 
Er wordt een vastgestelde stand berekend op basis van de huidige berekeningsmethode in de IcEG art. 5.1.3.3., afkomstig direct uit de slimme meter dan wel een ander 
register waarin de uitgelezen standen zijn bewaard. 
 

2. Berekenen o.b.v. laatst vastgestelde stand (huidige berekeningsmethode IcEG). 
Er wordt een vastgestelde stand berekend op basis van de huidige berekeningsmethode in de informatiecode op basis van de laatst vastgestelde stand zoals bekend in 
het Toegankelijk Meetregister. 
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Binnen de werkgroep wordt optie één gezien als de ideale oplossing voor het omgaan met ontbrekende maandovergangsstanden omdat door het gebruikmaken van de meest 
recente meterstand de periode waarover berekend moet worden zo kort mogelijk is en daarmee het volume zo goed mogelijk de werkelijkheid benadert.  
Deze optie wil de werkgroep wel graag gerealiseerd zien, maar ziet dit, gezien de huidige juridische situatie, waarin de Energiewet en bijbehorende MR nog niet zijn aangenomen, 
niet als haalbaar op korte termijn. Het advies van de werkgroep is om deze manier van berekenen in te voeren bij het implementeren van de MR. 
 
Optie twee wordt daarom door de werkgroep gezien als tijdelijke oplossing ten behoeve van het correct kunnen settelen tot de implementatie van de MR. Zo wordt geborgd dat 
maandelijks voor alle SMA allocatiepunten een vastgesteld volume wordt bepaald, zodat elke maand op totaal niveau gesetteld kan worden.  

2.5 Ontbrekende vastgestelde meterstanden bij “zuivere” BRP switch 

In tegenstelling tot overige events (Switch, Inhuizingen, Uithuizingen en Einde Leveringen) worden in de meet- en mutatieprocessen geen standen vastgesteld op het moment dat 
uitsluitend de BRP op het allocatiepunt wijzigt.  
Deze “zuivere” BRP switch kan bijvoorbeeld optreden op het moment dat de leverancier kiest voor een andere BRP. Na analyse is gebleken dat dergelijke mutaties voornamelijk 
voorkomen met een mutatiedatum op de eerste dag van de kalendermaand, echter kunnen deze mutaties ook gedurende de kalendermaand worden geëffectueerd.  
 
In het geval dat een “zuivere” BRP switch wordt geëffectueerd op de eerste dag van de kalendermaand, valt dit samen met de collectie en vaststelling van de 
maandovergangsstanden en heeft dit geen impact op het settlement SMA proces. 
Op het moment dat de “zuivere” BRP switch niet op de eerste kalendermaand wordt geëffectueerd, heeft dit impact op het settlement SMA proces aangezien het vastgestelde 
volume overlap heeft met twee (of meer) BRP’s. 
 
De werkgroep ziet als definitieve oplossing dat in de meet- en mutatieprocessen, ook bij een zuivere BRP switch, standen worden vastgesteld.  Vanuit de Energiewet kan in de 
toekomst, middels de ministeriële regelingen, deze oplossing worden gerealiseerd. 
 
De werkgroep heeft, mede gezien de beperkte aantallen die dit betreft, ervoor gekozen om in het geval van ontbrekende standen bij een zuivere BRP switch het vastgestelde 
volume toe te kennen aan de verantwoordelijke BRP op de einddatum van de verbruiksperiode voor het betreffende allocatiepunt.  
 
Daarnaast zal de werkgroep zorgdragen voor een overdracht van deze problematiek naar de werkgroepen die bezig gaan met de implementatie van de Energiewet na akkoord 
vanuit de Design Authority. 
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2.6 Taakverdeling RNB en LNB in Settlement SMA proces 
 
Zowel de RNB als de LNB spelen een rol in de huidige onbalansbepaling en de Reconciliatie. 
 
De RNB verzamelt de meetgegevens voor zowel de onbalansbepaling als de Reconciliatie (PRF). Daarnaast bepaalt de RNB ook de te verrekenen volumeverschillen voor de 
Reconciliatie. De LNB bepaalt de te verrekenen volumes in de onbalansbepaling. Daarnaast verzorgt de LNB voor zowel de onbalansbepaling als de Reconciliatie voor de 
facturering en de verrekening van deze facturen naar de BRP’s. 
 
Vanuit de Europese verordening tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering art. 54 is het de taak van de LNB om de onbalansberekening uit te voeren o.b.v. de 
eindpositie, het toegewezen volume, de onbalansaanpassing en de onbalans en in het verlengde hiervan het definitief verrekenen van volumeverschillen. 
 
Omdat de RNB’s zowel voor de onbalansbepaling als de Reconciliatie de meetgegevens verzamelen, is het verzamelen van de meetgegevens voor Settlement SMA ook een taak 
voor de RNB. 
Omdat de LNB al de facturering en verrekening voor zowel de onbalansbepaling als de Reconciliatie verzorgt, is het factureren en verrekenen voor Settlement SMA ook een taak 
voor de LNB. 
Voor het bepalen van de volumeverschillen is de keuze gevallen op de LNB omdat de LNB, in tegenstelling tot de RNB, geen financiële gevolgen heeft van de vastgestelde volume 
verschillen. 
 
Omdat de LNB over de volumes beschikt die in de definitieve onbalansbepaling zijn toegewezen per netgebied en over alle netgebieden heen, wordt dit deel van de gegevens 
verzameld door de LNB. 

2.7 Tijdslijnen 

Voor het settlementproces SMA wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de definitieve allocatie en van de vastgestelde volumes uit de meet- en mutatieprocessen.  
 
Er zijn drie termijnen relevant: 

- Allocatietermijn: De allocatie is na 10 werkdagen definitief waarna er een settlementproces SMA kan worden opgestart. Het totaal van de volumes toegekend in de 
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definitieve allocatie is beschikbaar na de 10e werkdag van de maand volgend op de settlementmaand. 
- Termijnen vanuit de meet-en mutatieprocessen: Uiterlijk op de 15e werkdag worden de maandovergangsstanden vastgesteld voor SMA-allocatiepunten. Op dit 

moment gebeurt dit praktisch gezien uiterlijk op de 19e werkdag. In dit issue kiezen we ervoor om vast te houden aan de 15e werkdag. 
- Dispuuttermijn: De huidige dispuuttermijn, eindigt op de laatste kalenderdag van de derde maand na de maand waarin de dag valt waarop een meterstand betrekking 

heeft.  
 
Aangezien binnen de dispuuttermijn de vastgestelde volumes nog kunnen veranderen, kunnen de definitieve geaggregeerde vastgestelde volumes pas na de dispuuttermijn 
gedistribueerd worden. Vanuit de BRP’s is echter wel de behoefte geuit om tussentijds al inzicht te krijgen via te verwachten volumeverschillen tussen de in de definitieve allocatie 
toegekende volumes en de vastgestelde volumes. Hieraan is invulling gegeven door de voorlopige settlement op te nemen in het proces. Daarnaast is vanuit alle marktrollen de 
behoefte geuit om de tijdslijnen van het settlementproces SMA aan te laten sluiten bij tijdslijnen van de andere in te richten settlementprocessen (o.a. IC257 Settlement TMT), 
zodat de tijdslijnen van de verschillende settlementprocessen uniform worden geïmplementeerd. 
 
De volgende tijdslijnen zijn afgesproken: 

- Uiterlijk op de 6e werkdag in M+2 worden de geaggregeerde vastgestelde volumes t.b.v. de voorlopige settlement opgeleverd door de RNB aan de LNB en BRP; 
- Uiterlijk op de 11e werkdag in M+2 worden de resultaten van de voorlopige settlement opgeleverd door de LNB aan de RNB, BRP en BRP Netverlies;  
- Uiterlijk op de 6e werkdag in M+5 worden de geaggregeerde vastgestelde volumes ten behoeve van de definitieve settlement opgeleverd door de RNB aan de LNB, BRP 

en LV. LET OP! De hierna beschreven gegevensuitwisseling wordt pas geeffectueerd op het moment dat de ministeriële regeling onder de Energiewet in werking 
treedt! Zie overweging in paragraaf 2.11. Aan de LV worden tevens de individuele vastgestelde volumes per allocatiepunt opgeleverd; 

- Uiterlijk op de 11e werkdag in M+5 worden de resultaten van de definitieve settlement opgeleverd door de LNB aan de RNB, BRP en BRP Netverlies; 
- Op de 11e werkdag in M+5 wordt de factuur verstuurd door de LNB aan de BRP en BRP netverlies gelijktijdig met de verzending van de factuur van de overige 

settlementprocessen; 
- Op de 1e werkdag van M+6 verzorgt de LNB de in/excasso van de factuur gelijktijdig met de facturatie van de overige settlementprocessen. 

2.8 Tariefperiode 

In het allocatieproces worden voor de allocatiegroep SMA volumes op OVP niveau door de RNB vastgesteld, geaggregeerd per netgebied, BRP en energierichting en vervolgens 
gecommuniceerd richting de LNB en BRP (de BRP krijgt ook uitsplitsing per LV).  De tariefperiode speelt in dit allocatieproces geen rol. 
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De vastgestelde volumes worden echter wel per tariefperiode vastgelegd waarbij het schakelregime, avond (omstreeks 21:00 uur) en nacht (omstreeks 23:00 uur), bepaalt of een 
vastgesteld volume aan normaal of laag tarief wordt toegewezen.  
Van de geaggregeerde OVP waarden uit de definitieve allocatie tussen omstreeks 21:00 uur en 23:00 uur is het niet meer éénduidig vast te stellen of dit toe te kennen is aan een 
het deel normaal tarief of laag tarief uit het geaggregeerde vastgesteld volume.  
 
Bovenstaande uitgangssituatie zorgt voor een vraag hoe hiermee om te gaan bij de inrichting van het settlementproces SMA.   
In het huidige KV settlementproces (reconciliatie PRF) komt deze situatie ook voor en is er bijna 20 jaar geleden (inrichting reconciliatie) voor gekozen om alle volumes terug te 
rekenen naar Peak en Off peak. Voor aansluitingen met een schakeling omstreeks 21:00 uur worden middels een tariefcorrectiefactor gecorrigeerd naar de standaard van Off peak 
om 23:00 uur. 
  
Voor het settlementproces SMA is dit echter niet direct toepasbaar aangezien de volumes voor het allocatieproces geaggregeerd zijn en niet voorzien in een verdeling per 
profielcategorie en per schakelregime waarna een omrekening gemaakt kan worden naar Peak en Off peak.  
Daarnaast brengt een omrekening naar Peak / Off peak onzuiverheden met zich mee omdat dit op basis van aannames gedaan moet worden (bij de profielcategorie E2 is er geen 
onderscheid in avond en nachtschakeling) en zal de omrekening van volumes per definitie leiden tot volumeverschillen omdat de allocatievolumes en vastgestelde volumes 
opnieuw berekend moeten worden waarvoor de brongegevens niet volledig aanwezig zijn.  
  
De werkgroep Settlement SMA heeft besloten om de settlementresultaten niet om te rekenen naar tariefperiode. Dit voorkomt het complex omrekenen van allocatievolumes en 
vastgestelde volumes waardoor procesresultaten ook beter controleerbaar en transparanter zijn voor alle betrokken partijen. Tevens voorkomt dit onterechte volumeverschillen 
door volumeverschuivingen tussen Peak en Off peak op het moment dat deze volumes worden omgerekend.  
  
Bovendien is het settlementproces SMA een sluitpost waarin onjuist toegekende volumes voor de allocatiegroep SMA worden verrekend. Een gewogen maandprijs doet recht aan 
de ontstane verschillen aangezien deze toch niet meer op OVP niveau toe te kennen zijn (binnen settlementproces) en een gewogen maandprijs aansluit bij de dynamische 
tarieven en daarmee de dynamische vraagsturing.   
 
NB! In het kader van herleidbaarheid en transparantie leveren de RNB’s de geaggregeerde vastgestelde volumes nog wel gescheiden naar Normaal en Laag aan zoals deze zijn 
vastgesteld in de meet- en mutatieprocessen. 
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2.9 Aanlevering vastgestelde volumes aan de LNB (per BRP of per BRP/LV) 
Momenteel ontvangt de LNB de allocatieresultaten op BRP -niveau zonder specificatie per LV. Dit is voldoende voor de huidige onbalansverrekeningen als zodanig opgenomen in 
de Netcode elektriciteit. Tijdens de uitwerking van issues ten behoeve van allocatie 2.0 tranche 2 (IC276 Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting) heeft de LNB 
aangegeven de allocatiegegevens op BRP/LV-niveau te willen ontvangen ten behoeve van diverse aanvullende doeleinden anders dan haar huidige wettelijke taak. Bij een nadere 
analyse door de LNB en de RNB is gebleken dat deze gedetailleerdere gegevensverstrekking, waarbij inzicht wordt gegeven in de portfolio’s van een LV mogelijk strijdig zijn met de 
geheimhoudingsverplichting van de RNB omdat de specificatie per LV niet noodzakelijk is voor de onbalansbepaling door de LNB en dat de aanlevering aan de LNB ook na tranche 
2 op BRP niveau blijft. 
 
Aangezien de allocatiegegevens niet op BPR/LV beschikbaar zijn bij de LNB en de settlementresultaten SMA per BRP worden verrekend door de LNB, worden ook de 
geaggregeerde vastgestelde volumes per BRP aangeleverd aan de LNB. Conform de oplossing als beschreven in IC276 (Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting) moet de 
gegevensuitwisseling wel voorbereid zijn om de gegevens in de toekomst op BRP/LV niveau uit te wisselen. 

2.10 Aanlevering vastgestelde volumes aan de BRP (per BRP of per BRP/LV) 

Momenteel ontvangt de BRP van de RNB de allocatieresultaten op BRP/LV-niveau waardoor de BRP weet welk volume hij door kan belasten naar haar LV’s. Ten behoeve van het 
settlement SMA proces is het wenselijk dat de BRP de gegevens die de basis vormen voor de bepaling van de settlementresultaten ook van de RNB ontvangt op BRP/LV niveau 
zodat de BRP deze kan doorbelasten naar haar LV’s. 
 
De geaggregeerde vastgestelde volumes worden daarom per BRP/LV aangeleverd aan de BRP door de RNB. 

2.11 Aanlevering vastgestelde volumes aan de LV 
Vanuit de marktrol LV is de behoefte geuit om inzicht te krijgen in de individuele vastgestelde volumes per allocatiepunt (“kassabon SMA”) die door de RNB zijn meegenomen in 
de geaggregeerde vastgestelde volumes en beschikbaar zijn gesteld aan de LNB, de BRP en de LV. 
 
De LV heeft de individuele vastgestelde volumes al ontvangen via de bestaande meet- en mutatieprocessen, maar er kan uitval in de verwerking van deze informatie zijn ontstaan 
of sprake zijn van een onvolledige administratie waardoor het voor de LV niet mogelijk is om het door de BRP bij de LV in rekening gebrachte settlementresultaat te controleren. 
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Op het moment dat de RNB de “kassabon SMA” verstrekt aan de LV dan kan de LV het door de BRP bij haar in rekening gebrachte settlementresultaat controleren t.o.v. de eigen 
administratie (bijv. datgene wat de LV zelf aan de klant heeft gefactureerd). Dit maakt de settlementresultaten voor de LV controleerbaar en zorgt ervoor dat er geen onnodige 
vragen of disputen tussen verschillende marktrollen optreden. 
 
Op dit moment biedt de huidige Wet- en Regelgeving echter niet de mogelijkheden om deze, persoonsgegevens, te verstrekken vanuit de RNB bij het ontbreken van een 
wettelijke taak c.q. verplichting. 
Maar zowel de RNB en de LV erkennen de toegevoegde waarde van deze gegevensuitwisseling. 
 
Na afstemming tussen de LV en RNB privacy en legal vertegenwoordigers is besloten om deze gegevens uitwisseling wel te benoemen in het issue maar pas te activeren als 
onderdeel van de ministeriële regelingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de E-Wet. 
 
De vastgestelde volumes zullen dus uitsluitend op geaggregeerd niveau worden uitgewisseld met de leverancier. 

2.12 Publicatie settlementvolume 

Vanuit het settlement SMA proces hebben de betrokken marktpartijen uitsluitend inzicht in de settlementresultaten die op hen betrekking hebben. 
Omwille van transparantie is het wenselijk dat voor de allocatiegroep SMA, evenals de andere allocatiegroepen (TMT, DIM en PRF), de verhouding tussen het vastgestelde 
settlementvolume t.o.v. het totale definitieve gealloceerde per settlementmaand op landelijk niveau openbaar te publiceren door de LNB. Hierdoor is voor alle marktpartijen op 
landelijk niveau inzichtelijk wat de kwaliteit van de definitieve allocatie is geweest en maakt inzichtelijk welk percentage er achteraf nog verrekend is.  
Daarnaast kan door deze publicatie de maandelijkse rapportage zoals gedefinieerd bij de introductie van i-SMA (IC178) komen te vervallen. 
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3 Gekozen oplossing 
3.1 Proces settlement SMA 

Procesplaat
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Generieke procesafspraken 
- De RNB berekent, voor allocatiepunten elektriciteit met de allocatiemethode “slimme-meter-allocatie”, op de 15e werkdag na de maandovergang een 

maandovergangsstand namens de leverancier indien de LV geen maandovergangsstand aanlevert en de RNB ook geen maandovergangsstand kan collecteren uit de 
slimme meter; 

- De definitief gealloceerde geaggregeerde SMA-volumes in een settlementmaand gelden als basis voor de bepaling van de volumeverschillen binnen een betreffende 
settlementmaand; 

- De vastgestelde volumes van alle in bedrijf zijnde SMA allocatiepunten worden gebruikt om de voorlopige en definitieve geaggregeerde vastgestelde volumes voor de 
settlementmaand te bepalen, voor zowel de voorlopige als de definitieve settlement. 
 

Tijdslijnen 
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Voorbeeldschema verrekening settlementmaand SMA 

Settlementmaand 
 
 
 
 
 
 

Versturen geaggregeerde 
vastgestelde volumes 
t.b.v. de voorlopige 
settlement door RNB aan 
LNB en BRP  
 
(M+2 werkdag 6) 

Versturen  
voorlopige 
settlementresultaten 
door LNB aan RNB en 
BRP, BRP NV 
 
 

Versturen geaggregeerde 
vastgestelde volumes 
t.b.v. de definitieve 
settlement door RNB aan 
LNB, BRP en LV 
 
(M+5 werkdag 6) 

Versturen definitieve 
settlementresultaten 
door LNB aan RNB en 
BRP, BRP NV  
 
 
 

Versturen factuur 
 
 
 
 
 
 

In- Excasso door LNB 
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(Maand M) 

 
(M+2 werkdag 11) 

 
(M+5 werkdag 11) 

 
(M+5 werkdag11) 

 
(M+6 werkdag 1) 

januari 6e werkdag maart 11e werkdag maart 6e werkdag juni 11e werkdag juni 11e werkdag juni 1e werkdag juli 

februari 6e werkdag april 11e werkdag april 6e werkdag juli 11e werkdag juli 11e werkdag juli 1e werkdag augustus 

maart 6e werkdag mei 11e werkdag mei 6e werkdag augustus 11e werkdag augustus 11e werkdag augustus 1e werkdag september 

3.2 Stap 1: Bepalen geaggregeerde vastgestelde volumes 
Procesplaat  
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Het bepalen van de geaggregeerde vastgestelde volumes wordt in M+2 en M+5uitgevoerd door de RNB en levert de geaggregeerde vastgestelde volumes op ten behoeve van de 
voorlopige en definitieve settlementresultaten voor de betreffende settlementmaand.  
 
Procesafspraken 

- De aggregatie voor de betreffende settlementmaand vindt plaats voor verbruiksperiodes van allocatiepunten waarbij de allocatiemethode “SMA” gedurende de 
betreffende periode is; 

- De aggregatie voor de betreffende settlementmaand vindt plaats voor alle vastgestelde volumes waarbij zowel de begin- als de eindstanden betrekking hebben op de 
betreffende settlementmaand; 

- De datum van de beginstand van de periode van de vastgestelde volumes is altijd vanaf en de datum van de eindstand altijd tot. (bijvoorbeeld: periode van 1-1-2022 tot 
1-2-2022 wordt verwerkt in settlementmaand januari 2022); 

- Indien een verbruiksperiode van het vastgestelde volume overlap heeft met meerdere BRP partijen, dan wordt het vastgestelde volume meegenomen in de aggregatie 
van de BRP op de einddatum van de verbruiksperiode;  

- Voor de betreffende settlementmaand worden de geaggregeerde vastgestelde volumes bepaald voor de voorlopige en definitieve settlement; 
- De geaggregeerde vastgestelde volumes voor de betreffende settlementmaand worden bepaald per netgebied/BRP/energierichting/tariefperiode (voor LNB) en per 

netgebied/BRP/LV/energierichting/tariefperiode (BRP en LV). 
 
Procesbeschrijving 

1. In het proces worden de vastgestelde volumes geaggregeerd voor de betreffende settlementmaand: 
a. Per netgebied, per BRP, per energierichting (invoeding of afname), per tariefperiode1 voor de LNB. 
b. Per netgebied, per BRP, per LV, per energierichting (invoeding of afname), per tariefperiode voor de BRP en LV. 

3.3 Stap 2: Distribueren geaggregeerde vastgestelde volumes 
Procesplaat 
Zie paragraaf 4.4 voor detail beschrijving MSP-WE 
 

 
1 Vastgestelde volumes per tariefperiode conform de data die is uitgestuurd in de meet- en mutatieprocessen (dus geen correctie naar peak/off peak). 
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Procesafspraken 
- De RNB distribueert de geaggregeerde vastgestelde volumes aan LNB en BRP uiterlijk de 6e werkdag in de maand M+2 ten behoeve van de voorlopige settlement; 
- De RNB distribueert de geaggregeerde vastgestelde volumes aan LNB, BRP en LV uiterlijk de 6e werkdag in de maand M+5 ten behoeve van de definitieve settlement; 
- De RNB distribueert de BRP voor het netverlies met betrekking tot de allocatiegroep SMA aan de LNB uiterlijk de 6e werkdag in de maand M+2 ten behoeve van de 

voorlopige settlement en uiterlijk de 6e werkdag in de maand M+5 ten behoeve van de definitieve settlement; 
- De RNB distribueert naar de LV een overzicht van de gebruikte vastgestelde volumes per allocatiepunt in de definitieve settlement uiterlijk op de 6e werkdag in de 

maand M+5; 
 
Procesbeschrijving 

1. De RNB verzendt: 
o Geaggregeerde vastgestelde volumes naar de betrokken BRP en de LNB ten behoeve van de voorlopige settlement; 
o Geaggregeerde vastgestelde volumes naar de betrokken BRP, de betrokken LV en de LNB ten behoeve van de definitieve settlement; 
o De BRP voor het netverlies naar de LNB ten behoeve van de voorlopige settlement en ten behoeve van de definitieve settlement; 
o LET OP! De hierna beschreven gegevensuitwisseling wordt pas geeffectueerd op het moment dat de ministeriële regeling onder de Energiewet in werking 

treedt! Zie overweging in paragraaf 2.11. Vastgestelde volumes per allocatiepunt, gebruikt in de geaggregeerde vastgestelde volumes ten behoeve van de 
definitieve settlement, naar de betrokken LV. 

 
Termijnen 
Zie paragraaf 4.4 voor detail beschrijving MSP-WE 
 
Gegevensuitwisseling 
 
Gegevensuitwisseling geaggregeerde vastgestelde volumes van de RNB naar de BRP  
De gegevensuitwisseling m.b.t. de geaggregeerde vastgestelde volumes naar de BRP van SMA allocatiepunten bevatten minimaal de volgende gegevens. Bij de uitwerking van de 
berichten kan ervoor gekozen worden om eventueel aanvullende gegevens op te nemen in de berichten. 
 
Gegevensuitwisseling (voorlopig en definitieve settlement) van de RNB naar de BRP: 

− Per settlementmaand, per netgebied, per LV, per energierichting, per tariefperiode het geaggregeerde vastgestelde volume van alle betrokken allocatiepunten. 
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Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender  Identificatie van de verzendende RNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de BRP die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied Identificatie van het netgebied waar de volumes op van toepassing zijn.  

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep SMA 

Settlementmaand De kalendermaand waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben 

Per LV   

LV Identificatie van de LV 

Volumes   

Geaggregeerd vastgesteld volume Het geaggregeerd vastgestelde volume (in gehele kWh) 

Eenheid kWh  

Energierichting Afname of Invoeding 

Tariefperiode Normaal of laag 

 
Gegevensuitwisseling geaggregeerde vastgestelde volumes van de RNB naar de LNB 
De gegevensuitwisseling m.b.t. de geaggregeerde vastgestelde volumes naar de LNB van SMA allocatiepunten bevatten minimaal de volgende gegevens. Bij de uitwerking van de 
berichten kan ervoor gekozen worden om eventueel aanvullende gegevens op te nemen in de berichten. 
 
Gegevensuitwisseling (voorlopig en definitief) van de RNB naar de LNB 
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- Per settlementmaand, per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode het geaggregeerde vastgestelde volume van alle betrokken allocatiepunten. 2 
- De BRP van het netverlies waarmee de volumeverschillen verrekend kunnen worden. 

 

Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender Identificatie van de verzendende RNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de LNB die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied Identificatie van het netgebied waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben  

Identificatie BRP netverlies Identificatie van de verantwoordelijke BRP voor het netverlies voor het betreffende netgebied en voor 
de betreffende settlementmaand en de betreffende allocatiegroep 

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep SMA 

Settlementmaand De kalendermaand waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben 

Per BRP   

BRP De identificatie van de BRP 

Volumes   

Geaggregeerd vastgesteld volume Het geaggregeerd vastgesteld volume (in gehele kWh) 

Eenheid kWh  

Energierichting Afname of Invoeding 

Tariefperiode Normaal of laag 

 

 
2 De gegevensuitwisseling moet wel geschikt gemaakt worden deze informatie in de toekomst per BPR/LV uit te wisselen (zie overweging 2.7). 
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Gegevensuitwisseling geaggregeerde vastgestelde volumes van de RNB naar de LV 
De gegevensuitwisseling m.b.t. de geaggregeerde vastgestelde volumes naar de LV van SMA allocatiepunten bevatten minimaal de volgende gegevens. Bij de uitwerking van de 
berichten kan ervoor gekozen worden om eventueel aanvullende gegevens op te nemen in de berichten. 
 
Gegevensuitwisseling van RNB aan LV. De LV ontvangt alleen de geaggregeerde vastgestelde volumes ten behoeve van de definitieve settlement. 

- Per settlementmaand, per netgebied, per BRP, per energierichting, tariefperiode het geaggregeerde vastgestelde volume van alle betrokken allocatiepunten. 
 

Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender  Identificatie van de verzendende RNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de LV die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied Identificatie van het netgebied waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben  

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep SMA 

Settlementmaand De kalendermaand waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben 

Per BRP   

BRP Identificatie van de BRP 

Volumes   

Geaggregeerd vastgesteld volume Het geaggregeerd vastgesteld volume (in gehele kWh) 

Eenheid kWh 

Energierichting Afname of Invoeding 

Tariefperiode Normaal of laag 
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Gegevensuitwisseling individuele vastgestelde volumes van de RNB naar de LV3 
 
LET OP! Deze gegevensuitwisseling wordt pas geeffectueerd op het moment dat de ministeriële regeling onder de Energiewet in werking treedt! Zie overweging in paragraaf 
2.11. 
 
De gegevensuitwisseling m.b.t. de individuele vastgestelde volumes naar de LV van SMA allocatiepunten bevatten minimaal de volgende gegevens. Bij de uitwerking van de 
berichten kan ervoor gekozen worden om eventueel aanvullende gegevens op te nemen in de berichten. 
 
Gegevensuitwisseling van RNB aan LV (alleen bij de definitieve settlement): 

- Per settlementmaand, per netgebied, per allocatiepunt, per energierichting, per tariefperiode, per verbruiksperiode het vastgestelde volume van alle allocatiepunten 
gebruikt in de aggregatie van de vastgestelde volumes voor de betreffende LV.  

 

Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender  Identificatie van de verzendende RNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de LV die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied Identificatie van het netgebied waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben  

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep SMA 

Settlementmaand De kalendermaand waar de vastgestelde volumes betrekking op hebben 

Per BRP  

Identificatie BRP Identificatie van de BRP behorende bij het allocatiepunt 

Per allocatiepunt   

 
3 Vanuit de marktrol RNB loopt de DPIA of de informatie op allocatiepunt niveau nogmaals verstrekt kan worden en op basis van welke rechtsgrond. 
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Gegeven Toelichting 

Allocatiepunt De identificatie van het allocatiepunt 

Volumes  

Vastgesteld volume Het vastgestelde volume per allocatiepunt (in gehele kWh) 

Eenheid kWh  

Energierichting Afname of Invoeding 

Tariefperiode Normaal of laag 

Verbruiksperiode  Aanduiding van de periode waar het vastgestelde volume betrekking op heeft 

3.4 Stap 3: Bepalen settlementresultaat 

 
Procesafspraken  

- Het bepalen van het settlementresultaat wordt maandelijks uitgevoerd over de geldende settlementmaand; 
- Het bepalen van het settlementresultaat wordt uitgevoerd tussen de 6e werkdag en uiterlijk de 11e werkdag van de 2e maand volgend op de settlementmaand (voor de 

voorlopige bepaling) en tussen de 6e werkdag en uiterlijk de 11e werkdag van de 5e maand volgend op de settlementmaand (voor de definitieve bepaling)  
-  De LNB aggregeert per netgebied de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde OVP volumes naar een maandniveau; 
- De LNB bepaalt maandelijks per netgebied de volumeverschillen tussen de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes en de vastgestelde volumes. 
- De volumeverschillen worden allereerst per energierichting vastgesteld voor de bepaling van de totaalvolumes per BRP per netgebied.  
- Het totaalvolume per netgebied en allocatiegroep is neutraal doordat het nettoresultaat van de correcties per individuele BRP leiden tot een omgekeerd evenredige 

mutatie bij de BRP van het netverlies van dit netgebied. Op deze wijze is het totaalsaldo van de volumes over alle netgebieden en allocatiegroepen heen ook neutraal.  
  

Procesplaat  
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Het bepalen van het settlementresultaat wordt in M+2 (voorlopig)en M+5 (definitief) uitgevoerd door de LNB. Deze worden bepaald door het vergelijken van de in de definitieve 
onbalansbepaling gebruikte volumes en de door de RNB aangeleverde vastgestelde volumes. Dit vergelijk levert het settlementresultaat op voor de voorlopige en definitieve 
settlement van de betreffende settlementmaand M.   
 
Procesbeschrijving:  

1. De LNB aggregeert voor het bepalen van de volumeverschillen op maandniveau: 
a. De in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes voor de allocatiegroep SMA op OVP-niveau naar een maandvolume per netgebied, per BRP, per 

energierichting voor de betreffende settlementmaand.   
b. De aangeleverde geaggregeerde vastgestelde volumes per tariefperiode voor de allocatiegroep SMA naar één totaal maandvolume per netgebied, per BRP, per 

energierichting voor de betreffende settlementmaand. 
2. De LNB bepaalt het settlementresultaat voor allocatiegroep SMA middels de volgende stappen: 

a. De LNB bepaalt per allocatiegroep per netgebied, BRP en energierichting het volumeverschil (delta) per maand tussen de geaggregeerde vastgestelde volumes 
en de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes voor de betreffende settlementmaand. 

b. b. De LNB bepaalt het netverlies volumeverschil voor de allocatiegroep SMA per netgebied, per energierichting voor de betreffende settlementmaand; 
c. De LNB bepaalt voor de allocatiegroep SMA per BRP het totale volumeverschil per energierichting over alle netgebieden heen voor de betreffende 

settlementmaand.  Ten behoeve van de factuur worden de volumeverschillen voor invoeding en afname gesaldeerd. 
d. Het gesaldeerde volumeverschil op landelijk portfolio niveau wordt tegen de, voor de allocatiegroep (SMA) geldende resolutie, berekende prijs (IC279) in 

rekening gebracht bij de BRP. De gesaldeerde volumeverschillen ten laste van een BRP van het netverlies worden per netgebied per allocatiegroep in rekening 
gebracht bij de desbetreffende BRP. 
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In het proces worden de volumeverschillen per settlementmaand door de landelijke netbeheerder vastgelegd in hele kWh per:  

• Netgebied; 
• BRP; 
• Allocatiegroep (SMA in dit issue); 
• Energierichting (invoeding of afname); 
• Settlementmaand. 
 

Vervolgens per: 
• Landelijk portfolio; 
• BRP; 
• Allocatiegroep (SMA in dit issue); 
• Energierichting (invoeding of afname); 
• Settlementmaand. 

 
Formules: 
De landelijke netbeheerder bepaalt op basis van de volgende formules de benodigde volumeverschillen om tot het Settlementresultaat te komen (allocatiegroep is SMA in dit 
issue).  
 
Uitgangspunten: 

• In de formules worden de volumes conform Commission Regulation (EU) 2017/2195 art 45 lid 2, sub c verwerkt dat betekent dat de volumes voor afname een negatieve 
waarde hebben en de volumes voor invoeding een positieve waarde hebben. In het berichtenverkeer worden echter de volumes als absoluut opgenomen. Daar waar de 
energie richting afname is moeten deze volumes eerst met -1 vermenigvuldigd worden.  

• De saldering tussen de energierichtingen invoeding en afname vindt plaats bij het verwerken op een factuur. 
• Tekenconventie: een positief Settlementresultaat suggereert dat een BRP (dan wel BRP van het Netverlies) een debet factuur zal ontvangen en dient te betalen. 

 
Berekening volumeverschil per netgebied, per BRP, per allocatiegroep (SMA): 

 
Stap 1: Aggregeren van de in de definitieve allocatie ontvangen waarden per netgebied per BRP per energierichting voor SMA: 
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a) Sommatie OVP waarden definitieve allocatie afname naar maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA,  energierichting afname = 
∑ OVP (OVP (waarde gebruikt in de definitieve allocatie)) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting afname, OPV 
 

b) Sommatie OVP waarden definitieve allocatie invoeding naar maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding = 
∑ OVP (OVP (waarde gebruikt in de definitieve allocatie)) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding, OVP 
 

 
Stap 2: Sommeren afname gegevens per energierichting  

c) Sommatie vastgesteld volume afname naar gehele maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA,  energierichting afname = 
 Totalen (Geaggregeerd Vastgesteld Volume) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting afname, Tariefperiode Normaal + Totalen (Geaggregeerd Vastgesteld Volume) settlementmaand, 

netgebied, BRP, allocatiegroep SMA , energierichting afname, Tariefperiode Laag. 
 

d) Sommatie vastgesteld volume invoeding naar gehele maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding = 
 

 Totalen (Geaggregeerd Vastgesteld Volume) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding Tariefperiode Normaal + Totalen (Geaggregeerd Vastgesteld Volume) settlementmaand, 

netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding Tariefperiode Laag. 

 
Stap 3: Bepalen volumeverschil per energierichting per BRP per netgebied 

• Totalen volumeverschil afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting afname = 
Waarde (Sommatie vastgesteld volume afname naar gehele maand) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA,  energierichting afname -/- Waarde (Sommatie OVP waarden definitieve 
allocatie afname naar maand) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA,  energierichting afname 
 

• Totalen volumeverschil invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding = 
Waarde (Sommatie vastgesteld volume invoeding naar gehele maand) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding -/- Waarde (Sommatie OVP waarden definitieve 
allocatie invoeding naar maand) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding  
 
Stap 4: Bepalen mutatievolume netverlies per allocatiegroep per netgebied 

• Totalen Mutatievolume Netverlies afname (Sommatie van de resultaten per BRP) = 
(∑BRP Totalen volumeverschil afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting afname) 
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• Totalen Mutatievolume Netverlies invoeding (Sommatie van de resultaten per BRP) = 
(∑BRP Totalen volumeverschil invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding)  
 
De netverliezen worden altijd in de tegengestelde richting van het resultaat geboekt. 
 
Stap 5: Bepalen totale mutatievolume netverlies per netgebied: 
Totaal mutatievolume netverlies settlementmaand, netgebied, allocatiegroep SMA = Totalen Mutatievolume Netverlies invoeding +/+ Totalen Mutatievolume Netverlies afname 
 
Stap 6: Bepalen totaal verschil per BRP 
Saldo totaal verschil settlementmaand, BRP, allocatiegroep SMA = ∑Netgebied, Totalen volumeverschil invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting invoeding +/+ ∑Netgebied Totalen 
volumeverschil afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep SMA, energierichting afname  
 
Waarin: 

Term Definitie 

OVP waarden definitieve allocatie  settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep,  

energierichting  
De in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes per settlementmaand, per netgebied, per BRP, per 
allocatiegroep en per energierichting. 

Vastgesteld volume settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep, energierichting De geaggregeerde vastgestelde volumes per settlementmaand, per netgebied, per BRP, per allocatiegroep en per 
energierichting. Op basis de sommatie van de door de RNB aangeleverde geaggregeerde vastgestelde volumes per 
tariefperiode. 

Volumeverschil settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep, energierichting,  Het volumeverschil tussen de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes en aangeleverde vastgestelde 
volumes voor een allocatiegroep per settlementmaand, per netgebied, per BRP, per allocatiegroep en per 
energierichting. 

Mutatievolume netverlies settlementmaand, netgebied, allocatiegroep Het volumeverschil dat toe te wijzen is aan de BRP netverlies van een netgebied per settlementmaand, per 
netgebied en per allocatiegroep. Op basis van Totalen Mutatievolume Netverlies invoeding +/+ Totalen 
Mutatievolume Netverlies. 

Volumeverschil per BRP allocatiegroep, settlementmaand Het totale volumeverschil dat een BRP over alle netgebieden (landelijke portfolio) heeft per settlementmaand per 
allocatiegroep 
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3.5 Stap 4: Distribueren settlementresultaat SMA 
 
Procesplaat  
Zie paragraaf 4.4 voor detail beschrijving MSP-WE 
 
Procesafspraken 

- De LNB distribueert het resultaat van de voorlopige settlement aan de RNB, BRP en BRP netverlies uiterlijk de 11e werkdag in de maand M+2; 
- De LNB distribueert het resultaat van de definitieve settlement aan de RNB, BRP en BRP netverlies uiterlijk de 11e werkdag in de maand M+5; 
- Een negatieve ontvangstbevestiging of het niet halen van een deadline vereist een bilaterale afstemming en communicatie naar de betrokken marktpartijen.. 

 
Procesbeschrijving 

1. De LNB verzendt 
o Het resultaat van de voorlopige settlement naar de RNB, BRP en BRP netverlies; 
o Het resultaat van de definitieve settlement naar de RNB, BRP en BRP netverlies; 

 
Termijnen  
Zie paragraaf 4.4 voor detail beschrijving MSP-WE 
 
Gegevensuitwisseling 
 
Gegevensuitwisseling settlementresultaten van de LNB naar de RNB per netgebied 
 
Gegevensuitwisseling van de LNB naar de RNB: 

- Per netgebied, per BRP, per settlementmaand, per allocatiegroep, per energierichting het allocatievolume, het geaggregeerde vastgestelde volume en het vastgestelde 
volumeverschil. 

- Per netgebied, de BRP netverlies, per settlementmaand, per allocatiegroep, per energierichting het vastgestelde volumeverschil, de prijs en het resultaat 
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Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender Identificatie van de verzendende LNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de RNB die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied  Identificatie van het netgebied waar de settlementresultaten betrekking op hebben 

BRP Netverlies Identificatie van de BRP Netverlies 

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep De allocatiegroep waar de settlement betrekking op heeft 

Settlementmaand De kalendermaand waar de settlementresultaten betrekking op hebben 

Niveau Netverlies  

Energierichting Afname of Invoeding 

Mutatievolume netverlies Het volume in gehele getallen kan positief, negatief of 0 zijn 

Eenheid kWh 

Gehanteerde prijs In € kan positief of negatief4 

Resultaat volumeverschil x 
gehanteerde prijs 

In € kan positief of negatief zijn op 2 decimalen 

Niveau BRP   

BRP Identificatie van de BRP 
 

 
4 Theoretisch kan de gewogen maandprijs negatief worden o.b.v. negatieve OVP prijzen, echter is het nu zeer onwaarschijnlijk dat een maandprijs negatief wordt 
maar we weten niet hoe de OVP prijzen in toekomst zullen zijn. 
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Gegeven Toelichting 

Energierichting Afname of Invoeding 

Allocatievolume Het allocatievolume (in gehele kWh) 

Vastgesteld volume Het geaggregeerd vastgesteld volume niet onderscheiden naar tariefperiode (in gehele kWh) 

Volumeverschil Het volumeverschil tussen het allocatievolume en het geaggregeerde vastgestelde volume (in gehele kWh)  

Eenheid kWh 

 
Gegevensuitwisseling settlementresultaten van de LNB naar de BRP per netgebied 
 
Gegevensuitwisseling van de LNB naar de BRP: 

- Per netgebied, per settlementmaand, per allocatiegroep, per energierichting de allocatievolumes, het geaggregeerde vastgestelde volume en het vastgestelde 
volumeverschil voor de betreffende BRP. 
 

Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender  Identificatie van de verzendende LNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de BRP die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied  Identificatie van het netgebied waar de settlementresultaten betrekking op hebben 

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep De allocatiegroep waar de settlement betrekking op heeft 

Settlementmaand De kalendermaand waar de settlementresultaten betrekking op hebben 

Volumes   

Energierichting Afname of invoeding 
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Gegeven Toelichting 

Allocatievolume Het allocatievolume (in gehele kWh) 

Vastgesteld volume Het geaggregeerd vastgesteld volume, niet onderscheiden naar tariefperiode (in gehele kWh) 

Volumeverschil Het totale volumeverschil tussen het allocatievolume en de geaggregeerde vastgestelde volumes (in gehele kWh) 

Eenheid kWh 

Gehanteerde prijs In € kan positief of negatief zijn 

Resultaat volumeverschil x 
gehanteerde prijs 

In € kan positief of negatief zijn  

 
Gegevensuitwisseling settlementresultaat van de LNB naar de BRP over alle netgebieden heen: 

- Over alle netgebieden heen per settlementmaand, per allocatiegroep, per energierichting het allocatievolume, het geaggregeerde vastgestelde volume en het 
vastgestelde volumeverschil voor de betreffende BRP. 

 

Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender  Identificatie van de verzendende LNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de BRP die het bericht ontvangt 

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep De allocatiegroep waar de settlement betrekking op heeft 

Settlementmaand De kalendermaand waar de settlementresultaten betrekking op hebben 

Volumes   

Energierichting Afname of invoeding 

Allocatievolume Het allocatievolume over alle netgebieden heen (in gehele kWh) 
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Gegeven Toelichting 

Vastgesteld volume Het vastgesteld volume niet onderscheiden naar tariefperiode (in gehele kWh) 

Volumeverschil Het volumeverschil (in gehele kWh) tussen het allocatievolume en het geaggregeerde vastgestelde volume (in 
gehele kWh) 

Eenheid kWh 

Gehanteerde prijs In € kan positief of negatief zijn 

Resultaat volumeverschil x 
gehanteerde prijs 

In € kan positief of negatief zijn  

 
 
Gegevensuitwisseling settlementresultaten van de LNB naar de BRP van het netverlies per netgebied 
 
Gegevensuitwisseling van de LNB naar de BRP Netverlies 

- Per netgebied, per settlementmaand, per allocatiegroep, per energierichting het geaggregeerde vastgestelde volumeverschil dat aan de betreffende BRP Netverlies 
toegerekend gaat worden. 
 

Gegeven Toelichting 

Identificatie verzender  Identificatie van de verzendende LNB van dit bericht 

Identificatie ontvanger Identificatie van de BRP netverlies die het bericht ontvangt 

Identificatie netgebied Identificatie van het netgebied waar de settlementresultaten betrekking op hebben.  

Productsoort Elektriciteit 

Allocatiegroep SMA 

Settlementmaand De kalendermaand waar de settlementresultaten betrekking op hebben 
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Gegeven Toelichting 

Volumes   

Energierichting Afname of invoeding 

Volumeverschil Het volumeverschil tussen het allocatievolume en het geaggregeerde vastgestelde volume dat wordt toegewezen 
aan de BRP netverlies (in gehele kWh )  

Eenheid kWh 

Gehanteerde prijs In € kan positief of negatief zijn 

Resultaat volumeverschil x 
gehanteerde prijs 

In € kan positief of negatief zijn 

3.6 Stap 5: Controle gegevens voorlopige Settlement5 

Deze stap is opgenomen in dit issue om integraliteit tussen het Settlement SMA (IC275) en Settlement Telemetrie (IC257) te borgen en het marktproces uniform te houden tussen 
beide allocatiegroepen. Voor allocatiegroep SMA beschikt echter de LV over de informatie om de juistheid van het settlementresultaat te beoordelen en zal in de praktijk de BRP 
samen de LV de juistheid van de toegekende volumes moeten afstemmen.  
 
Procesplaat 

 
5 Als basis voor de procesafspraken en procesbeschrijving in deze stap is de 0.6 versie van IC257 gebruikt. Dit is onder voorbehoud van eventueel wijzigingen mbt 
de verwerking van de peer-review in IC257 en zal bij de voorgenomen integraliteitscheck tussen IC257 en IC275 worden geüniformeerd.  
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Procesafspraken 

- Respectievelijk de BRP en de RNB controleren of de toegekende SMA volumeverschillen in het voorlopige settlementresultaat in lijn zijn met de verwachtingen. 
- Respectievelijk de BRP en RNB kunnen uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) bezwaar maken op de toegekende SMA 

volumeverschillen. 
- In het geval er een correctie vereist is, zijn de betrokken partijen (mogelijk BRP, RNB, LNB of LV) verplicht deze uiterlijk de laatste kalenderdag van de 4e maand volgend 

op de Settlementmaand (M+4) doorgevoerd te hebben.  
  
Procesbeschrijving  

1. Respectievelijk de BRP en RNB controleren of het aangeleverde settlementresultaat van de LNB of het  in lijn is met hun verwachtingen.  
2. Indien niet aan de verwachting wordt voldaan voert de controlerende partij een analyse uit waarom de ontvangen gegevens niet aan hun verwachting voldoet.  
3. In het geval dat er op basis van de analyse een correctie wenselijk is voor de controlerende partij:  

a. Treedt de BRP in overleg met de LNB om problemen met betrekking tot het toegekende SMA volumes in het settlementresultaat op te lossen. 
b. Treedt de BRP in overleg met de RNB om problemen met betrekking tot de toegekende geaggregeerde vastgestelde volumes op het op te lossen. 
c. Treedt de BRP Netverlies in overleg met de LNB of de RNB om problemen met betrekking tot de toegekende SMA volumes in het settlementresultaat om het 

op te lossen. 
d. Treedt de RNB in overleg met de LNB om problemen met betrekking tot de toegekende SMA volumes in het settlementresultaat om het op te lossen. 
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Termijnen 
- Tot uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de settlementmaand (M+3) kan bezwaar gemaakt worden op de toegekende SMA volumes. 
- Correcties dienen uiterlijk de laatste kalenderdag van de 4de maand volgend op de settlementmaand (M+4) verwerkt te zijn.  

3.7 Stap 6: Factureren settlementresultaat 

 
Procesafspraken 

- De LNB factureert per BRP het saldo van het settlementresultaat voor de betreffende BRP op de elfde werkdag van de 5e maand volgend op de settlementmaand. 
- De BRP zorgt voor de eerste werkdag van de 6e maand volgend op de settlementmaand voor voldoende saldo op zijn tegenrekening om de factuur voor de 

desbetreffende settlement maand te laten incasseren door de LNB. 
- De LNB  incasseert of betaalt de factuur iedere eerste werkdag van de 6e maand volgend op de settlementmaand van/op de bij de LNB bekende tegenrekening van de 

betreffende BRP. 
- Indien een BRP zijn erkenning heeft verloren en aannemelijk is dat deze BRP niet meer zal betalen, zullen de in de settlement met deze BRP te verrekenen bedragen naar 

evenredigheid over alle andere bij de settlement betrokken BRP's worden verdeeld. Eventuele nagekomen ontvangsten van BRP's met betrekking tot aldus naar 
evenredigheid verdeelde bedragen, worden in een nadere verrekening ingebracht ten gunste van alle andere bij de settlement betrokken BRP's. 

 
Procesplaat 
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Procesbeschrijving 
In het proces factureren settlementresultaat wordt het teveel of te weinig gealloceerde volume ten opzichte van de vastgestelde volumes verrekend over alle netgebieden heen 
met de BRP’s van de betreffende allocatiepunten en de BRP van het netverlies per netgebied. Het te verrekenen saldo kan positief of negatief zijn.  

1. De LNB verzendt de factuur aan de BRP met daarop het saldo van het settlementresultaat voor de betreffende BRP op de elfde werkdag van de 5de maand volgend op 
de settlementmaand.   

a. Het geaggregeerde saldo wordt berekend door tevens invoeding en afname te salderen. 
b. Het saldo voor de allocatiegroep SMA wordt berekend door het saldo te vermenigvuldigen met de maandprijs die voor de allocatiegroep SMA geldt. Deze 

wordt verdisconteerd met de saldi van de overige allocatiegroepen voor de facturatie (TMT etc.). 
c. Het totale bedrag (saldo maal prijs) wordt verrekend met de BRP. 

2. Het netto volumeverschil over alle BRP’s per netgebied wordt gefactureerd richting de BRP van het netverlies; 
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a. Het geaggregeerde saldo wordt per allocatiegroep in meerdering of mindering gebracht op het netverlies. 
b. Het bedrag netverlies per allocatiegroep wordt berekend door het saldo te vermenigvuldigen met de maandprijs prijs die voor de allocatiegroep SMA geldt 
c. Het totale bedrag (saldo maal prijs) wordt verrekend met de BRP. 

3. Verwerken factuur 
a. De BRP verwerkt de factuur; 
b. De BRP van het netverlies verwerkt de factuur;  

4. De landelijke netbeheerder incasseert of betaalt de factuur iedere eerste werkdag van de 6e maand volgend op de settlementmaand van/op de bij de landelijke 
netbeheerder bekende inzake rekening van de betreffende BRP.  

 
De landelijk netbeheerder factureert het saldo van het settlementresultaat waarbij:  
 

Scenario  LNB vergoedt aan  LNB incasseert bij  

Te veel afname of te weinig invoeding 
gealloceerd  BRP    BRP van het netverlies  

Te weinig afname of te veel invoeding 
gealloceerd  BRP van het netverlies  BRP   

 
Termijnen 

- De LNB factureert per BRP het saldo bedrag voor de betreffende BRP op de elfde werkdag van de 5e maand volgend op de settlementmaand. 

3.8 Publicatie settlementvolumes 

Omwille van transparantie publiceert de LNB maandelijks op de 12e werkdag van de 5e maand opvolgend op de settlementmaand per allocatiegroep de verhouding tussen het 
totale, landelijk, vastgestelde settlementvolume t.o.v. het totale, landelijk, definitieve gealloceerde volume per settlementmaand op een publieke website.  
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3.9 Aanpassing meet- en mutatieprocessen: vaststellen en communiceren maandovergangsstand 

Hoewel het in detail beschrijven van het proces voor het vaststellen en communiceren van meterstanden buiten scope is van dit issue zijn de vastgestelde volumes op basis van de 
maandovergangsstand een randvoorwaarde voor het bepalen van de geaggregeerde vastgestelde volumes. Daarom wordt in dit issue alleen de aanvulling op de huidige meet- en 
mutatieprocessen beschreven die het vaststellen van het vastgestelde volume mogelijk maken. 
 
Korte beschrijving huidige proces  

1. Conform de werkwijze voor een mutatieproces (Switches, Inhuizen, Uithuizen Einde Leveringen en wijziging allocatiemethode, collecteert en stelt de LV een meterstand 
vast volgens IcEG 5.1.2.2. die betrekking heeft op de mutatiedatum. 

2. Daarnaast collecteert de LV conform IcEG 5.1.2.1a. maandelijks een maandovergangsstand (stand behorende bij de datum eerste kalenderdag van een maand) voor 
aansluitingen met allocatiemethode “Slimme-Meter allocatie” 

3. De LV stelt binnen 15 werkdagen na mutatiedatum of maandovergang de gevalideerde of berekende meterstand vast en verstuurt deze binnen één werkdag na 
vaststelling 

4. Indien de RNB geen vastgestelde meterstand van de LV heeft ontvangen binnen de gestelde termijnen, collecteert de RNB namens de LV een op afstand uitleesbare 
meterstand (IcEG 5.3.4.3); 

5. Indien de RNB geen vastgestelde meterstand van de LV heeft ontvangen binnen de gestelde termijnen, op uiterlijk de 15e werkdag na de mutatiedatum of uiterlijk 14 
maanden na de laatste vastgestelde stand bij profiel gealloceerde aansluitingen, bepaalt de netbeheerder binnen de gestelde termijnen namens de LV een meterstand. 
Het berekenen van de ontbrekende stand van de eerste kalenderdag van de betreffende maand voor aansluitingen met allocatiemethode SMA is nog niet toegestaan. 

6. De RNB bepaalt na de ontvangst van de vastgestelde meterstand de volumes voor zowel de reconciliatie PRF als de reconciliatie SMA conform de rekenregels in de 
Informatiecode. 

 
Aanvulling huidige proces  
Om het gehele gealloceerde geaggregeerde SMA-volume op totaal-niveau te kunnen verrekenen is een voor de totale populatie een vastgestelde volume nodig. De RNB moet 
daarvoor aanvullend bij stap 4 ook een stand mogen berekenen namens de LV, 15 werkdagen na de maandovergang bij aansluitingen met de allocatiemethode ‘SMA”, mocht de 
LV in gebreke blijven bij het aanleveren van een vastgestelde stand (stap 3). De berekening van deze stand zal volgens de huidige berekeningsmethode in IcEG (5.1.3.3.) 
plaatsvinden.  
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Bijlage 2 Procesbeschrijving reconciliatie telemetrisch bemeten aansluitingen 
 

2 Overwegingen 
2.1 Definities 

Begrip/Afkorting Definitie/Toelichting 
Afname Het gemeten volume aan energie dat op een allocatiepunt onttrokken is aan het net of middels een berekening als onttrekking is bepaald. 
Allocatie Het door de netbeheerder aan de balansverantwoordelijke partij toewijzen van energievolumes per netgebied per leverancier per 

energierichting per onbalansverrekeningsperiode ten behoeve van de onbalansbepaling. 
Allocatiegroep Een identificatie op welke wijze de gegevens voor de onbalansbepaling verzameld dienen te worden (Netcode 10.17) gegroepeerd met 

specifieke kenmerken voor de allocatie van energievolumes. 
Allocatiepunt Virtueel punt ter plaatse van het overdrachtspunt van een aansluiting, waar de energie-uitwisseling tussen een installatie en het net 

administratief aan een marktpartij wordt toegewezen alsof de meting op het overdrachtspunt van de aansluiting heeft plaatsgevonden. 
Invoeding Het gemeten volume aan energie dat op een allocatiepunt  terug is geleverd aan het net of middels een berekening als zijnde terug 

geleverd  is bepaald. 
Maandmeetgegevens De gegevens per allocatiepunt zoals beschreven in ICeg (Informatiecode elektriciteit en gas) 6.2.2.6a. Dit betreft enerzijds het overzicht 

van alle OVP volumes gescheiden naar energierichting voor het allocatiepunt en anderzijds de werkelijke met het net uitgewisselde 
energie gescheiden naar energierichting en tariefperiode. 

MV-Maandmeetgegevens De maandmeetgegevens die de meetverantwoordelijke naar de balance responsible party en netbeheerder verstuurt. 
NB-Maandmeetgegevens De op de werkelijke met het net uitgewisselde energie, per OVP en verbruiksperiode, gescheiden naar energierichting en tariefperiode 

uit de maandmeetgegevens gebaseerde volumes die de netbeheerder verstuurt naar de relevante marktpartijen. 
Netbeheerder (NB) Waar alleen netbeheerder staat betreft dit: de regionale netbeheerders, de landelijke netbeheerder in de rol van regionale netbeheerder 

en de beheerder van een Gesloten Distributie Systeem; de Gesloten Distributie Systeem (GDS), die gebruik maakt van het elektronische 
berichtenverkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 van de Netcode Elektriciteit ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang. 
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Onbalansverrekeningsperiode (OVP) De tijdseenheid waarmee de onbalansverrekening plaatsvindt, te weten 15 minuten, ofwel per klokkwartier. (Begrippencode Elektriciteit 
[26-10-2021] voorstel BR-2021-1822). 

Settlement Het verrekenen van het verschil tussen de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes en de voor dit proces vastgestelde 
volumes. 

Settlementmaand De kalendermaand waarover de settlement plaatsvindt. 
Settlementperiode De periode waarover de settlement plaatsvindt van een allocatiepunt. Dit kan in geval van een mutatieproces korter zijn dan de 

settlementmaand maar minimaal één kalenderdag. 
Settlementresultaat Het Settlementvolumeverschil (inclusief de onderliggende calculatie) x de vastgestelde prijs. 
Settlementtermijn Termijn waarin het settlementproces voor een Settlementmaand afgewikkeld moet worden. 
Settlementvolumeverschillen In de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes, de voor het settlementproces vastgestelde volumes en de volumeverschillen 

tussen beide, dit per OVP en per verbruiksperiode. 
 
NB! Settlement is een werktitel voor het proces. Mogelijkerwijs kan de naam van het proces wijzigen als gevolg van conventies voor het vastleggen in Wet- en Regelgeving. 

2.1 Huidige situatie6 

Elke dag worden de volumes per allocatiepunt, per energierichting per OVP van de voorafgaande dag door de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder  en balance responsible 
party doorgegeven. Tot het eind van de het allocatievenster (10 werkdagen) kunnen nog correcties plaatsvinden op deze berichten met volumes per energierichting per OVP. Daarna 
worden de meetgegevens van deze allocatiepunten beschouwd als definitieve meetgegevens voor de allocatie. De netbeheerder en balance responsible party beschikken over 
dezelfde meetgegevens welke door de meetverantwoordelijke zijn verzonden, maar er kan een verschil zijn tussen deze meetgegevens en de definitieve allocatiegegevens (op 
N+10). Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van reparaties door de NB als gevolg van Iceg 6.1.1.4, 6.3.2a.1 en 6.3.2a.3.  
Aan het eind van elke kalendermaand (of bij een mutatieproces) wordt door de meetverantwoordelijke  een volume bepaald zowel per OVP als totaal over de hele verbruiksperiode 
en vervolgens vastgesteld en aan de netbeheerder en balance responsible party doorgegeven. 
 

 
6 Situatie communiceren volumes en verrekening volumeverschillen na implementatie sectorrelease per mrt 2022. 
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Momenteel worden de verschillen tussen de definitieve allocatiegegevens (gesaldeerd over beide energierichtingen) en de maandgegevens (met alle meetcorrecties die daarna nog 
eventueel volgen) verrekend volgens het proces zoals dat beschreven staat in issue IC011B7 . Volgens dit IC011B proces wordt de verrekening van verschillen bij telemetrisch 
bemeten allocatiepunten voorgesteld en bilateraal uitgevoerd tussen netbeheerder en balance responsible party. Het IC011B proces is niet volledig transparant over alle 
marktpartijen en marktrollen heen, waarbij onduidelijk is of de verschillen die voorgesteld zijn ook allemaal verrekend worden en of alle verschillen aantoonbaar volledig zijn. De 
termijn waarover mag worden verrekend is daarbij ook vaak onderdeel van discussie.  
De balance responsible party heeft geen inzicht in de periodieke meetdata berichten en was dus niet in staat om de volledigheid en juistheid van de verrekening te controleren. De 
landelijke netbeheerder heeft geen inzicht in de discrepantie tussen de in de definitieve allocatie gebruikte meetgegevens en de werkelijke met het net uitgewisselde energie. 
 
Proces settlement GV telemetrie 
 
Inleiding 
In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste aspecten en bijbehorende overwegingen toegelicht die in hoofdstuk 3 en verder in detail worden uitgewerkt: 

- De taakverdeling tussen de marktrollen in het settlementproces. 
- De resolutie van de settlement. 
- Gegevensuitwisseling. 
- Tijdslijnen en termijnen. 
- Verzameling meetgegevens door netbeheerder. 
- Bijzondere soorten telemetrisch bemeten allocatiepunten in het settlementproces. 
- Afronding 
- Foutscenario’s 

2.2 Taakverdeling tussen de marktrollen in dit proces 

Bepalen volumeverschillen: 
• Het bepalen van de volumeverschillen ten behoeve van de settlement moet belegd zijn bij een partij die geen belang heeft bij het bepalen of verrekenen van deze 

verschillen. Een neutrale, objectieve vaststelling van de volumeverschillen resulteert in het eenvoudiger oplossen van eventuele geschillen. 

 
7 IC011b Verrekenen allocatiefouten individueel gealloceerde aansluitingen, versie 3.0 vastgesteld op 23/07/2014. 
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Hoewel zowel de balance responsible party en de netbeheerder over de noodzakelijke informatie per allocatiepunt beschikken ondervinden beide partijen soms gevolgen 
van de volumeverschillen (negatief of positief). de balance responsible party en de netbeheerder zijn daarmee geen neutrale partij bij het bepalen van volumeverschillen 
en minder geschikt voor deze verantwoordelijkheid. 

• Het proces moet volumeverschillen verrekenen ten opzichte van de in de onbalansbepaling toegekende volumes. Het toekennen van deze volumes voor de 
onbalansbepaling is de taak van de landelijk netbeheerder en deze beschikt dan ook over deze gegevens, dit in tegenstelling tot de netbeheerder. 

 
Conclusie: De landelijk netbeheerder beschikt als enige betrokken partij over het totaal overzicht van de in de onbalansbepaling toegekende volumes. De landelijk netbeheerder 
heeft als enige betrokken partij geen gevolgen van de volumeverschillen en is daarmee een neutrale, objectieve partij. Deze aspecten maken de landelijk netbeheerder de meest 
geschikte partij voor het bepalen van de volumeverschillen. 
 
Verzamelen meetgegevens ten behoeve van het proces Settlement: 

• De verzameling van de meetgegevens ten behoeve van dit proces moet voldoen aan de bestaande richtlijnen op het gebied van geheimhouding, privacy en security. Als 
gevolg hiervan dient het in lijn te zijn met de verzameling en verstrekking van de gegevens voor de onbalansbepaling. De balance responsible party ontvangt wel de 
meetgegevens op allocatiepunt niveau maar heeft niet de taak om eventuele onvolkomenheden te herstellen. De landelijk netbeheerder beschikt niet over de 
meetgegevens op allocatiepunt niveau (met uitzondering van allocatiepunten met productie eenheden > 10 MW). Alleen de netbeheerder beschikt over alle meetgegevens 
per allocatiepunt en heeft de verplichting om eventuele onvolkomenheden te herstellen. Bovendien is de netbeheerder ook verantwoordelijk voor het verzamelen en 
verstrekken van de meetgegevens ten behoeve van de onbalansbepaling. 

 
Conclusie: De netbeheerder beschikt als enige betrokken partij over alle gegevens op allocatiepunt niveau, heeft de verplichting om onvolkomenheden te herstellen en is ook 
verantwoordelijk voor het verzamelen van meetgegevens ten behoeve van de onbalansbepaling. Deze aspecten maken de netbeheerder de meest geschikte partij voor het 
verzamelen en het distribueren van de meetgegevens. 
 
Controle verzamelde meetgegevens: 

• De controle van de, door de netbeheerder, verzamelde meetgegevens kan door de balance responsible party of de landelijk netbeheerder worden gedaan. De balance 
responsible party is de enige betrokken partij die, op allocatiepunt niveau, beschikt over de noodzakelijk informatie van de netbeheerder uit de onbalansbepaling en van 
de meetverantwoordelijke uit de verstrekte maandmeetgegevens. Het alternatief om de controle door de landelijk netbeheerder uit te laten voeren past niet binnen de 
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huidige Wet- en Regelgeving. Het aanpassen van de Wet- en Regelgeving past niet binnen de opdracht van dit issue. 
 
Conclusie: De balance responsible party beschikt als enige over de benodigde gegevens om de, door de netbeheerder, verzamelde meetgegevens te controleren. Dit maakt de 
balance responsible party de aangewezen partij om de, door de netbeheerder, verzamelde meetgegevens te controleren. 
 
Controle settlementresultaten: 

De settlementresultaten moeten gecontroleerd worden door alle partijen die impact ondervinden van de vastgestelde volumeverschillen in het Settlementresultaat.  
Overduidelijk heeft een balance responsible party impact; het toekennen van volumeverschillen heeft een directe financiële consequentie voor de balance responsible 
party. Ook de NB heeft impact; alle volumeverschillen per netgebied worden in rekening gebracht via de balance responsible party verantwoordelijk voor het netverlies 
voor dat netgebied (voor de betreffende settlementmaand) en worden daarmee doorbelast aan de netbeheerder. 
 

Conclusie: Zowel de balance responsible party als de netbeheerder ondervinden impact van de settlementresultaten. Dit maakt zowel de balance responsible party als de 
netbeheerder verantwoordelijk voor de controle van de Settlementresultaten. Dit betreft alleen de volumeverschillen die aan deze individuele marktpartij zijn toegekend. 
 
Facturering en betaling: 

• Om de administratieve last te beperken voor de betrokken partijen dienen het aantal betalingen en de bijbehorende facturen tot een minimum beperkt te worden. 
Bilaterale afwikkeling is hierdoor geen efficiënte en effectieve optie. Een centrale afwikkeling moet, net als bij de bepaling van volumeverschillen, plaatsvinden door een 
objectieve, neutrale partij. 

 
Conclusie: Net als bij de bepaling van de volumeverschillen heeft de landelijk netbeheerder een objectieve, neutrale rol. Dit aspect maakt de LNB de aangewezen partij om de 
facturering en betaling uit te voeren. 
 
Rol leverancier: 
De marktrol leverancier is in de keten de partij die de commodity (en onbalans) in rekening gebracht krijgt door de balance responsible party. Dit dient (de commodity) over een te 
komen met hetgeen hij aan de klant factureert, hij heeft dit uiteindelijk daadwerkelijk geleverd aan de klant. 
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De factuur van de balance responsible party  is echter onderdeel van de commerciële overeenkomst tussen de leverancier en de balance responsible party en daarmee geen 
onderdeel van het issue.  
 
De gegevensuitwisseling tussen de netbeheerder en de leverancier is dan ook volledig informatief, het stelt de leverancier in staat om de factuur van zijn balance responsible party 
te kunnen controleren en of hij het juiste bij de klant in rekening heeft gebracht. Op deze gegevensuitwisseling zijn dan ook geen specifieke inhoudelijk functionele controles op de 
inhoud voorzien, alleen de generieke technische berichtcontroles opgenomen in de BRS en BS zijn van toepassing. 
 
Conclusie: De leverancier heeft geen actieve rol in het settlement/reconciliatie proces maar wel degene die aan het einde van de keten betaald. Om de leverancier is staat te 
stellen om de factuur van de balance responsible party te controleren ontvangt de leverancier wel gegevens uit het settlementproces van de netbeheerder. 

2.3 Resolutie settlement 

Per allocatiepunt, per netgebied of op landelijk portfolio niveau per balance responsible party: 
In IC011b, de Reconciliatie en de onbalansbepaling vinden de verrekeningen respectievelijk op allocatiepunt niveau, netgebied en landelijk portfolio per balance responsible party 
plaats. Het bepalen van de volumeverschillen is een taak van de landelijk netbeheerder (zie overweging Bepalen volumeverschillen). Voor een settlement op allocatiepunt niveau 
is het verzamelen van informatie op allocatiepunt niveau vereist. Dit is echter een taak voor de netbeheerder (zie overweging Verzamelen meetgegevens ten behoeve van het 
proces Settlement). Een settlement op allocatiepunt niveau door de landelijk netbeheerder valt dus af. Het voordeel van een Settlement op landelijk portfolio niveau per balance 
responsible party is dat het aansluit op de onbalansbepaling die op dat zelfde niveau is. Een Settlement op het niveau van netgebied sluit niet aan op de onbalansbepaling op landelijk 
portfolio niveau per balance responsible party en valt dus af. 
 
Conclusie:  Het proces is een verrekening ten opzichte van de onbalansbepaling en is daarmee transparanter en meer herleidbaar dan een verrekening op allocatiepunt niveau of 
netgebied niveau. Een settlement zal plaatsvinden op landelijk portfolio niveau per balance responsible party. 
 
Per OVP of per maand: 

• De huidige verrekening onder IC011b zijn gebaseerd op de voor Allocatie 2.0 tranche 1 beschikbare gegevensstromen en voorzien alleen in een verrekening ten opzichte 
van de maandvolumes (voor de gehele kalendermaand of een deel van de kalendermaand). In lijn met de Europese Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 
tot vaststelling van richtsnoeren voor de elektriciteitsbalancering (artikel 44) ontstaat de behoefte om op OVP niveau te settelen. Echter sluit het totaal van de OVP 
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waarden niet per definitie aan op de maandvolumes. Het verschil tussen beide volumes is niet te herleiden tot een specifieke OVP.  
 
Conclusie: Voor de settlement kan er niet volstaan worden met een settlement op OVP niveau. De volumeverschillen die niet aan een specifieke OVP toe te wijzen zijn moet alsnog 
op maandniveau gesetteld worden. Dat houdt in dat voor elke OVP per energierichting binnen de maand die gesetteld wordt (settlementmaand) het verschil bepaald wordt tussen 
het definitief gealloceerde volume en de op basis van de ontvangen maandmeetgegevens bepaalde daadwerkelijk met het net uitgewisselde energie. De door de 
meetverantwoordelijke in het bericht maandmeetgegevens aan de netbeheerder en balance responsible party verzonden OVP-volumes worden daarbij als leidend beschouwd, met 
leidend bedoelen we dat de in de definitieve allocatie toegewezen volumes worden in mindering gebracht op deze volumes, het resultaat is het volumeverschil dat gesetteld dient 
te worden. Na de bepaling van volumeverschillen per OVP per energierichting wordt bepaald of er binnen de maandmeetgegevens een verschil is tussen de som van de maand OVP-
volumes en het totale (maand)volume; in dat geval heeft de meetverantwoordelijke een volume niet toe kunnen wijzen aan een OVP. Ook dit verschil wordt bepaald naast alle 
eerder bepaalde verschillen op OVP-niveau. De met de maandmeetgegevens meegezonden totale (maand)volumes voor invoeding en afname worden daarbij als het leidende 
volumes beschouwd, met leidend bedoelen we dat de in de gesommeerde OVP volumes uit de settlement in mindering gebracht worden op deze gesommeerde volumes, het 
resultaat is het volumeverschil dat gesetteld dient te worden. 
 
Invoeding en afname separaat verrekenen 

• Binnen de gegevensuitwisseling worden meetgegevens gescheiden naar invoeding en afname. Moet de Settlement dan ook separaat plaatsvinden op de volumes voor 
invoeding en afname? Het proces is een verrekening ten opzichte van de volumes toegekend in de onbalansbepaling en volgt dus de onbalansbepaling. De 
onbalansbepaling maakt geen scheiding naar invoeding en afname. 

 
Conclusie: Het proces volgt de onbalansbepaling en zal dus niet tot een separaat resultaat leiden voor invoeding en afname. 
 

• Als gevolg van de E-Wet zal, naar verwachting, de toekenning en verrekening van energievolumes worden gescheiden voor de afname en invoeding op een 
overdrachtspunt. Dit kan door de beide energierichtingen met separate allocatiepunten te identificeren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat afname en invoeding bij 
één aansluiting bij verschillende ’balance responsible parties zijn ondergebracht. Zowel het allocatieproces als het settlement proces verwerkt de volumes voor afname 
en invoeding van per allocatiepunt  gescheiden (niet gesaldeerd) in de aggregatie van de volumes per allocatiepunt per netgebied per balance responsible party en de 
totalisering per balance responsible party op landelijk portfolioniveau. Bij de uiteindelijke verrekening op landelijk niveau saldeert de landelijk netbeheerder de volumes 
voor afname en invoeding pas tot het te verrekenen volumeverschil in de settlement. 
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Conclusie: Het verdelen van de volumes voor afname en invoeding over de twee separate allocatiepunten maakt dat het settlement proces correct blijft werken na deze aanpassing 
en de verrekening kan plaatsvinden met de juiste balance responsible party. Dit maakt de oplossing toekomstbestendig als beide energierichtingen met separate allocatiepunten 
geïdentificeerd moeten worden. 
 
Toepassen peak/off peak in het proces 

• Binnen de elektriciteitssector wordt een onderverdeling gemaakt tussen peak en off-peak, dus tussen periodes met een normaal tarief en een laag tarief. Deze 
onderverdeling is bijvoorbeeld terug te vinden in het SJI, SJA en de Reconciliatie. Voor dit issue is het van belang om te weten of er verschillende prijzen komen in de 
settlement voor peak/off peak voor deze niet aan een OVP toe te wijzen volumes, en daarmee of deze volumes in peak/off-peak gescheiden gecommuniceerd worden. 

• Met de primaire verrekening op OVP niveau is het de verwachting dat de volumeverschillen die alsnog op maandniveau gesetteld moeten worden beperkt zijn. Van de 
OVP waarden is bovendien niet éénduidig vastgelegd of deze door de MV toegekend zijn aan Normaal of Laag volumes. Extra complicerende factor is dat de 
volumeverschillen niet op allocatiepunt worden vastgesteld. Het toekennen van het verschil tussen het totaal van de OVP waarden uit de aggregaten ten opzichte van het 
totaal van de maand waarden uit de aggregaten is daarmee een schatting en introduceert een extra onzuiverheid. 
 

Conclusie: Het toepassen van de verdeling naar peak/off peak leidt tot een minder nauwkeurige toekenning van de volumeverschillen en levert daarmee geen bijdrage aan het 
issue. Eventuele prijs impact moet ondervangen worden in een weging van de verschillende prijzen per OVP in een totale maandprijs. 
 
NB! In het kader van herleidbaarheid en transparantie ten opzichte van de door de meetverantwoordelijke aangeleverde meetgegevens leveren de netbeheerders de verzamelde 
meetgegevens nog wel gescheiden naar Normaal en Laag aan. 
 

2.4 Gegevensuitwisseling 

• De gegevensuitwisseling in het proces moet wetmatig en doelmatig zijn. Zelfs voor aansluitingen in scope van settlement telemetrie is het niet uit te sluiten dat de gegevens 
te herleiden zijn naar natuurlijke personen en dient er rekening gehouden worden met de AVG. Tot de borging van het proces in de E-Wet en de onderliggende Ministeriële 
Regelingen is gerealiseerd, moet de gegevensverwerking van dit proces binnen de vigerende kaders vallen. De gegevens moeten echter wel de betrokken partijen in staat 
stellen om de settlementresultaten en de onderliggende brongegevens te kunnen controleren. Voor processen die volgen na het settelen van een maand moet het duidelijk 
zijn wat het startpunt is. De landelijk netbeheerder ontvangt nu geaggregeerde gegevens van de netbeheerder voor de onbalansbepaling, de balance responsible party en 



Bijlage 2 Procesbeschrijving reconciliatie telemetrisch bemeten aansluitingen 
 

BR-2022-1923  Pagina 50 van 112 
 

Kenmerk Datum  
BR-2022-1923 [datum]  

de netbeheerder ontvangen nu gegevens van de meetverantwoordelijke op allocatiepunt niveau. De balance responsible party ontvangt nu, voor telemetrie 
allocatiepunten, van de netbeheerder allocatiegegevens op allocatiepunt niveau en de leverancier ontvangt van de netbeheerder de maandvolumes op allocatie punt 
niveau. 

 
Conclusie: Binnen de kaders van de huidig wet- en regelgeving verstrekt de netbeheerder: 

- geaggregeerde gegevens aan de landelijk netbeheerder ten behoeve van het bepalen van de settlementresultaten; 
- zowel geaggregeerde gegevens als gegevens op allocatiepunt niveau (gebruikt in het aggregaat) aan de balance responsible party ten behoeve van het kunnen 

controleren van alle (tussen)resultaten van dit proces; 
- aan  de LV de gegevens op allocatiepunt niveau die gebruikt zijn in het aggregaat voor de definitieve settlement die als basis dienen de controle van de factuur van de 

balance responsible party. 
 

• Groepering binnen een bericht. Bij de aanlevering van de berichten met aggregaten levert de netbeheerder deze aan gegroepeerd per balance responsible party , per 
leverancier. Dit om de interne verwerking te versimpelen en dit is in lijn met de verstrekking van de geaggregeerde berichten ten behoeve van de allocatie. Echter is de 
expliciete keuze gemaakt om de allocatieberichten op het niveau van het allocatiepunt niet te voorzien van de identificatie van de leverancier op het allocatiepunt. Hoe 
om te gaan met de identificatie van de leverancier in de settlement berichten op het niveau van het allocatiepunt? Het niet opnemen van de deze identificatie is in lijn 
met de werking van de allocatieberichten op dit niveau en is bij de verwerking van berichten met 1 of enkele allocatiepunten ook weinig belastend in de interne 
verwerking. Als het bericht grotere aantallen allocatiepunten bevat zal de belasting voor de interne verwerking stijgen en zal het groeperen van de allocatiepunten per 
balance responsible party hier verlichting in kunnen brengen. 

 
Conclusie: De technische invulling van het bericht met informatie op allocatiepunt niveau is bepalend of er wel of geen groepering per balance responsible party en per leverancier 
toegepast moet worden. Bij de uitwisseling van 1 of enkele individuele allocatiepunten heeft het geen toegevoegde waarde. Als er veel allocatiepunten in een bericht opgenomen 
worden heeft het de voorkeur om de informatie te groeperen per balance responsible party en per leverancier. Uiteindelijk zal er maar 1 bericht geïmplementeerd kunnen worden 
of één bericht per allocatiepunt, dan heeft de toevoeging van de identificatie van de leverancier geen toegevoegde waarde. Indien eer meerdere individuele allocatiepunten per 
bericht gecommuniceerd kunnen worden heeft de identificatie van de leverancier wel toegevoegde waarde. 
 
NB! De feitelijke functionele inhoud van de berichten is uitgewerkt in Hoofdstuk 4.3. 
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2.5 Tijdslijnen en termijnen 

NB! De feitelijke termijnen en dagen worden in detail uitgewerkt in hoofdstuk 3.   
Bij de aanlevering en verwerking van gegevens is gekozen voor werkdagen in plaats van kalenderdagen. Deze keuze is gebaseerd op de beschikbaarheid van operationele 
ondersteuning in het geval van uitval in de keten. Daar waar mogelijk en relevant zijn kalenderdagen gebruikt. 
 
Meetgegevens: 

• De afwikkeling van het proces voor telemetrie (TMT) moet in een afzienbare periode ten opzichte van de onbalansbepaling plaatsvinden en toepasbaar zijn op de 
settlement voor slimme meter allocatie (SMA) onder IC275 Settlement SMA. Beide groepen zijn afhankelijk van meetgegevens die kwalitatief hoogwaardig zijn en 
geaccepteerd zijn door alle betrokkenen. Voor met name SMA is het pas mogelijk om de benodigde informatie te gebruiken na 4 maanden als gevolg van de dispuuttermijn 
(van vier maanden) voor meetdata kleinverbruik. Het heeft de voorkeur om volumes uit dezelfde maand in dezelfde settlementtermijn te verrekenen. 

 
Conclusie: Meetgegevens, met betrekking op de settlementmaand, die beschikbaar zijn bij de netbeheerder op de laatste kalenderdag van de 4e maand volgend op de 
settlementmaand worden nog verrekend in de settlement. Meetgegevens (correcties), met betrekking op de settlementmaand, door de netbeheerder ontvangen in de 5e maand 
volgend op de settlementmaand of later worden verrekend middels IC252 Verrekenproces Meetfouten GV. 
 
Afwikkeling proces: 

• De afwikkeling van het proces voor telemetrie (TMT) moet in een afzienbare periode ten opzichte van de onbalansbepaling plaatsvinden en toepasbaar zijn op de 
settlement voor slimme meter allocatie (SMA) onder IC275 (Settlement SMA). Aangezien de meetgegevens beschikbaar zijn vanaf de eerste kalenderdag van de 5e maand 
volgend op de settlementmaand (M+5) kan een netbeheerder pas in M+5 de geaggregeerde gegevens opleveren aan de landelijk netbeheerder. Aangezien de landelijk 
netbeheerder verwerkingstijd nodig heeft voor het bepalen van de volumeverschillen en het opstellen van de facturen zal dit ook in M+5 plaatsvinden. De vereffening van 
de facturen moet hier op volgen in de 6e maand volgend op de settlementmaand (M+6). 

 
Conclusie: Als gevolg van de beschikbaarheid van meetgegevens en de bijbehorende verwerking vindt de afwikkeling van het settlementproces plaats in de 5e maand volgend op de 
settlementmaand (M+5), de vereffening in de 6e maand volgend op de settlementmaand (M+6). 
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Controle en reactie: 
• De financiële impact van het proces maakt dat er een behoefte is aan controle op de settlementresultaten en de onderliggende brongegevens. Echter om het proces 

binnen de vastgelegde tijd daadwerkelijk te kunnen afwikkelen is het noodzakelijk dat de gegevens geen verrassingen meer bevatten. In de verzameling van de 
meetgegevens is hier in voorzien door voorlopige versies te delen voor de definitieve versie. Het tijdstip van deze voorlopige versie moet ruimte geven tot correcties van 
meetgegevens tot de termijn hiervoor (laatste kalenderdag M+4), een hoge beschikbaarheid hebben van de MV gegevens (10e werkdag M+1) en voorkomen dat er 
nodeloos vaak gegevens gedeeld worden. 

• Om de administratieve last te beperken is het gewenst om 1 gezamenlijk uiterlijk moment te hebben waarop de betrokken partijen kunnen reageren op de verstrekte 
gegevens en voldoende tijd hebben voor analyse en eventueel herstel. Dit moment moet volgen op de verstrekking van de voorlopige versie van de settlement en ruimte 
geven voor een mogelijk correctie op de meetgegevens in M+4. 

 
Conclusie: De voorlopige versie van de settlement zal plaatsvinden in M+2 aangezien dit meer volledig zal zijn met meetgegevens van de meetverantwoordelijke dan een moment 
in M+1. De uiterlijke reactie termijn op de gegevens van de voorlopige settlement aangeleverd door de landelijk netbeheerder en de onderliggende gegevens aangeleverd door de 
netbeheerder is M+3. Dit geeft ruim een maand voor analyse en een hele maand voor een eventueel herstel. 

2.6 Verzameling meetgegevens door de netbeheerder 

NB! Hieronder is beschreven hoe de netbeheerder gegevens verzamelt in het geval de reguliere correctie en reclamatie processen in de meetdata-keten of het allocatieproces 
niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. In dit issue behandelen we niet de oorzaken van deze tekortkomingen en worden optimalisaties of aanscherpingen binnen deze 
processen niet benoemd of uitgewerkt. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de netbeheerder meetgegevens repareert of vaststelt als gevolg van de Informatiecode E&G 6.1.1.4, 6.3.2a.1 en 6.3.2a.3. Deze 
gegevens zijn niet per definitie beschikbaar in de MV-Maandmeetgegevens, doordat deze gegevens niet geautomatiseerd gedeeld worden met de meetverantwoordelijke. Hoe 
worden deze correct verwerkt in het proces? 
 
Incorrecte status: 

• In het geval een allocatiepunt tijdens de allocatieperiode van 10 werkdagen ten onrechte de status IBD (in bedrijf) heeft, levert de meetverantwoordelijke in principe geen 
meetgegevens aan en gebruikt de netbeheerder berekende gegevens in de definitieve allocatie. De meetverantwoordelijke levert voor deze gevallen ook geen 
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maandmeetgegevens aan. Zolang de meetverantwoordelijk niet vast heeft kunnen stellen dat de status (IBD) onterecht is, stuurt hij meetdata conform de huidige 
afspraken. 

• In het geval een allocatiepunt tijdens de allocatieperiode van 10 werkdagen ten onrechte de status UBD (uit bedrijf) of IAL (in aanleg) heeft, levert de 
meetverantwoordelijke wel meetgegevens aan en gebruikt de netbeheerder deze gegevens niet en sluit het allocatie punt uit van de (definitieve) allocatie. De 
meetverantwoordelijke levert, indien beschikbaar, voor deze gevallen wel de maandmeetgegevens aan. 

  
In het eerste geval levert de meetverantwoordelijke geen meetgegevens aan en gebruikt de netbeheerder de in de allocatie toegekende volumes om de benodigde meetgegevens 
op te nemen in zowel de geaggregeerde gegevens aan de landelijk netbeheerder als ook in de geaggregeerde gegevens en de gegevens per allocatiepunt naar de balance responsible 
party. De landelijk netbeheerder ontvangt alleen de geaggregeerde volumes en voert de standaard calculatie uit. De balance responsible party constateert bij de controle op de 
ontvangen gegevens bij de voorlopige settlement dat er een verschil is tussen de in de definitieve allocatie toegekende volumes en de in de voorlopige settlement gebruikte volumes. 
In het tweede geval  zijn de maandmeetgegevens van de meetverantwoordelijk de waarheid en volgt de netbeheerder de maandmeetgegevens van de meetverantwoordelijke, 
hierdoor worden de niet aangeleverde volumes in de definitieve allocatie gecorrigeerd in de settlement. 
 
Conclusie: In het verzamelen van de meetgegevens door de netbeheerder  zijn de, door de meetverantwoordelijke, aangeleverde maandmeetgegevens leidend. Voor zowel de 
netbeheerder als de balance responsible party is het essentieel om de meetgegevens en de stamgegevens voor zowel de allocatie als de settlement volledig, juist en tijdig op orde 
te hebben voordat deze in de definitieve calculatie verwerkt is. 
 
Niet aangeleverde maandmeetgegevens: 
Hoewel het niet waarschijnlijk is, is het niet uit te sluiten dat de meetverantwoordelijke geen of niet alle maandmeetgegevens aangeleverd heeft voor de voorlopige settlement. 

• Het MV-Maandmeetgegevens bericht met OVP waarden ontbreekt. 
• Het MV-Maandmeetgegevens bericht met totalen ontbreekt. 
• Beide MV-Maandmeetgegevens berichten ontbreken. 

 
In alle drie gevallen (analoog aan de eerder beschreven overweging Incorrecte status) gebruikt de netbeheerder de in de allocatie toegekende volumes om de benodigde 
meetgegevens op te nemen in zowel de geaggregeerde gegevens aan de landelijk netbeheerder als in de geaggregeerde gegevens als de gegevens per allocatiepunt naar de balance 
responsible party. De landelijk netbeheerder ontvangt alleen de geaggregeerde volumes en voert de standaard calculatie uit. De balance responsible party constateert bij de controle 
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op de ontvangen gegevens bij de voorlopige settlement dat er een verschil is tussen de in de definitieve allocatie toegekende volumes en de in de voorlopige settlement gebruikte 
volumes. Of dat er een verschil is tussen populatie in de beide berichten met informatie per allocatiepunt. Indien dit onverwacht is neemt de balance responsible party contact op 
met de meetverantwoordelijke om in overleg treden. Indien noodzakelijk levert de meetverantwoordelijke nieuwe maandmeetgegevens aan.  
 
Conclusie: In het verzamelen van de meetgegevens zijn de, door de meetverantwoordelijke, aangeleverde meetgegevens leidend.  Echter mag zowel de balance responsible party 
als de netbeheerder geen nadelige gevolgen ondervinden van het niet tijdig beschikbaar zijn van meetdata. Daar waar de meetdata niet tijdig ontvangen is, gebruikt de netbeheerder 
de gegevens zoals gebruikt in de definitieve allocatie. Voor zowel de netbeheerder als de balance responsible party is het essentieel om de meetgegevens en de stamgegevens voor 
zowel de allocatie als de settlement volledig, juist en tijdig op orde te hebben voordat deze in de definitieve calculatie verwerkt is. 
 
Overige reparaties: 
In aanvulling op de bovenstaande situaties kan de netbeheerder in het kader van de Informatiecode E&G 6.1.1.4, 6.3.2a.1 en 6.3.2a.3 ook reparaties uitvoeren als gevolg van , niet 
plausibele meetgegevens of ontbrekende meetgegevens. Deze reparaties zijn niet overgenomen in de MV-Maandmeetberichten. 
 
In deze gevallen zijn de MV-maandmeetgegevens leidend. Als uit de ontvangen MV-Maandmeetberichten blijkt dat de reparaties meetverantwoordelijke op basis van zijn informatie 
de reparatie niet kan overnemen, treedt de ontvanger (balance responsible party of netbeheerder) indien nodig in overleg met de meetverantwoordelijke. Dit is een bilateraal 
overleg totdat er een geformaliseerd reclamatie proces geïmplementeerd is. 
De meetverantwoordelijke verstrekt, indien noodzakelijk, nieuwe maandmeetgegevens. 

2.7 Bijzondere soorten telemetrisch bemeten allocatiepunten en beheerders van gesloten distributiesystemen 
Net-op-netaansluiting  
Aangezien de net-op-net aansluitingen, in tegenstelling tot allocatiepunten, niet in de onbalansbepaling voor een balance responsible party zijn opgenomen is het niet mogelijk om 
herziening van meetgegevens na de definitieve allocatie te verrekenen middels dit proces. Dit zal een bilateraal proces tussen de betrokken netbeheerders blijven. Uitwerking van 
de verrekening tussen netbeheerders zal separaat door de netbeheerders uitgevoerd worden en niet verder worden uitgewerkt in dit issue. 

2.8 Afronden 

De OVP waarden worden aangeleverd op drie decimalen nauwkeurig. Hoe om te gaan met de impact van de afronding naar hele getallen voor de settlement? 
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Aangezien deze afronding pas plaats hoeft te vinden bij het opstellen van de factuur is er een zeer kleine impact als gevolg van afrondingsverschillen de OVP waarden worden per 
energierichting geaggregeerd per netgebied, per balance responsible party en met 3 decimalen nauwkeurig aangeleverd aan de landelijk netbeheerder. De landelijk netbeheerder 
aggregeert de waarden naar landelijk portfolio met drie decimalen nauwkeurig. Het salderen van de energierichtingen voor de OVP waarden zal ook met drie decimalen nauwkeurig 
plaatsvinden.  
 
Conclusie: 
De impact van de afronding van de drie decimalen voor de OVP waarden naar gehele getallen is marginaal door de afronding zo laat mogelijk in het proces toe te passen en daarmee 
acceptabel. 

2.9 Foutscenario’s 

In het proces settlement telemetrie worden nieuwe gegevensuitwisselingen geïntroduceerd; Wat te doen als er een termijn niet gehaald kan worden, geen ontvangstbevestiging 
ontvangen is of een bericht is afgewezen? 
 
Termijn niet gehaald: 
Gezien de cadans van 2, 5 en 6 maanden  en de aanlevertermijn binnen die maanden is het hoogst onwaarschijnlijk dat een termijn niet gehaald kan worden. Dit omdat gegevens 
niet aangeleverd zijn of gegevens niet beschikbaar zijn. Als het al voorkomt zal het een gevolg zijn van een technisch probleem bij de aanleverende partij. Het is ook waarschijnlijk 
dat het technisch probleem snel op te lossen is. Aangezien de kans klein is dat het optreedt en de impact laag is, volstaat een bilateraal proces tussen de aanleverende partij en de 
ontvangende partijen om de vertraging te melden en een nader aanlevermoment te bepalen. 
 
Uitblijven positieve ontvangstbevestiging: 
In het geval een positieve ontvangstbevestiging uitblijft is er geen directe impact op opvolgende processtappen. De aard van het probleem zal technisch zijn bij een specifiek 
bedrijf. Ook hier volstaat een bilateraal proces tussen de partij die de ontvangstbevestiging verwacht en de partij die de ontvangstbevestiging niet heeft verzonden. 
 
Ontvangst afwijzing  
Op de inhoudelijke volumes in de gegevensuitwisseling zijn geen specifieke controles voorzien. Berichten kunnen alleen afgewezen worden op basis van de generieke technische 
en functionele controles vanuit de WG C1 berichtenverkeer. Dit in combinatie met de cadans van 2, 5 en 6 maanden en de aanlevertermijn binnen die maanden maakt het 
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onwaarschijnlijk dat er een afwijzing verzonden dient te worden en dat er geen herstel mogelijk is binnen de reguliere termijnen. De aard van de afwijzing zal ook hier technisch 
zijn en voor een specifiek bedrijf. Ook hier volstaat het om een bilateraal proces te gebruiken tussen de partij die de afwijzing ontvangt en de partij die de afwijzing heeft 
verzonden. 
 
Conclusie: 
De foutscenario’s zullen niet vaak optreden en als ze al optreden is de aanlever- en verwerkingstermijn dermate ruim dat er herstel mogelijk is. Bovendien zal de aard van het 
probleem technisch van aard zijn en voor een specifiek bedrijf. Dit maakt dat het uitwerken van foutscenario’s geen toegevoegde waarde heeft voor het proces. In de generieke 
procesafspraken refereren wij aan bilateraal contact op basis van het Contact Personen Register (CPR). 
 

3 Gekozen oplossing 
Settlement GV telemetrie elektriciteit 
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Figuur 1; overzicht proces settlement GV telemetrie elektriciteit 
 

3.1 Stap 1 Aggregeren maandmeetgegevens  ten behoeve van de Settlement GV Telemetrie door de netbeheerder. 
Procesafspraken  

a. Het samenstellen  van gegevens door de netbeheerder ten behoeve van Settlement Telemetrie wordt uitgevoerd voor de voorlopige Settlement en definitieve Settlement 
van de geldende Settlementmaand(en); 

b. Het samenstellen van de gegevens ten behoeve van de Settlement Telemetrie omvat zowel waarden op OVP niveau als op totalen niveau; 
c. De netbeheerder aggregeert de waarden van de individuele allocatiepunten per balance responsible party voor de doorlevering naar de landelijke netbeheerder, per 

leverancier voor de doorlevering naar de balance responsible party; 
d. De netbeheerder gebruikt hiervoor de gegevens ontvangen van de meetverantwoordelijke: MV-Maandmeetgegevens OVP en MV-Maandmeetgegevens Totalen; 
e. In het geval dat de meetverantwoordelijke de MV-Maandmeetgegevens OVP en of MV-Maandmeetgegevens Totalen niet aanlevert , is de netbeheerder genoodzaakt de 

gegevens te gebruiken  die gebruikt zijn in het kader van de onbalansbepaling (definitieve allocatie) om deze waarden op te nemen in de verzameling van gegevens; 
f. Voor de verzameling van gegevens ten behoeve van de voorlopige Settlement gebruikt de netbeheerder de meest recente maandmeetgegevens die beschikbaar zijn bij 

de netbeheerder op de laatste kalenderdag van de eerste maand volgend op de Settlementmaand (M+1); 
g. Voor de verzameling van gegevens ten behoeve van de definitieve Settlement gebruikt de netbeheerder de meest recente maandmeetgegevens die beschikbaar zijn bij 

de netbeheerder op de laatste kalenderdag van de vierde maand volgend op de Settlementmaand (M+4); 
h. MV-Maandmeetgegevens OVP en MV-Maandmeetgegevens Totalen; die na de laatste kalenderdag van de vierde maand volgend op de Settlementmaand (M+4) ontvangen 

worden van de meetverantwoordelijke worden niet verder verwerkt in de Settlement.   
 
Het verzamelen van de gegevens wordt in M+2 (ten behoeve van de voorlopige Settlement) en M+5 (ten behoeve van de definitieve Settlement) uitgevoerd door de netbeheerder.    
 
Procesbeschrijving:  

3. De netbeheerder 
a. Gebruikt voor het verzamelen van de gegevens de van de meetverantwoordelijke ontvangen MV-Maandmeetgegevens OVP en MV-Maandmeetgegevens 

Totalen.    
b. Gebruikt, in het geval MV-Maandmeetgegevens OVP en MV-Maandmeetgegevens Totalen niet zijn ontvangen of zijn afgewezen, de gegevens die verstrekt zijn 

aan de landelijk netbeheerder zijn in het kader van de onbalansbepaling (definitieve allocatie) om deze waarden op te nemen in de verzameling van gegevens. 
2. De netbeheerder 
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a. Aggregeert ten behoeve van de landelijk netbeheerder de OVP waarden van de allocatiepunten per netgebied, per balance responsible party, per energierichting, 
per OVP ten behoeve van NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB en legt deze vast voor verdere verwerking. Dit voor de Settlementmaanden geldend 
voor de voorlopige en definitieve Settlement. 

b. Aggregeert ten behoeve van de landelijk netbeheerder de Totaal volumes van de allocatiepunten per netgebied, per balance responsible party, per 
energierichting, per tariefperiode ten behoeve van NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB en legt deze vast voor verdere verwerking. Dit voor de 
Settlementmaanden geldend voor de voorlopige en definitieve Settlement. 

c. Aggregeert ten behoeve van de balance responsible party de OVP waarden van de allocatiepunten, voor de verantwoordelijke balance responsible party, per 
netgebied, per leverancier, per energierichting, per OVP ten behoeve  van NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP en legt deze vast voor verdere 
verwerking. Dit voor de Settlementmaanden geldend voor de voorlopige en definitieve Settlement. 

d. Aggregeert ten behoeve van de balance responsible party de Totaal volumes van de allocatiepunten, voor de verantwoordelijke balance responsible party, per 
netgebied, per leverancier, per energierichting, per tariefperiode ten behoeve van NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP en legt deze vast voor 
verdere verwerking. Dit voor de Settlementmaanden geldend voor de voorlopige en definitieve Settlement. 

e. Stelt een totaal overzicht op, ten behoeve van de verantwoordelijke balance responsible party, per netgebied, per balance responsible party, per allocatiepunt, 
per energierichting, per OVP ten behoeve van NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP en legt deze vast voor verdere verwerking. Dit voor de 
Settlementmaanden geldend voor de voorlopige en definitieve Settlement. 

f. Stelt een totaal overzicht op, ten behoeve van de verantwoordelijke balance responsible party, per netgebied, per balance responsible party, per allocatiepunt, 
per energierichting, per tariefperiode ten behoeve van NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP en legt deze vast voor verdere verwerking. Dit 
voor de Settlementmaanden geldend voor de voorlopige en definitieve Settlement. 

g. Stelt een totaal overzicht op, ten behoeve van de verantwoordelijke leverancier, per netgebied, per leverancier, per leverancier, per allocatiepunt, per 
energierichting, per tariefperiode ten behoeve van NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten LV en legt deze vast voor verdere verwerking. Dit voor de 
Settlementmaand geldend voor de definitieve Settlement. 

3.2 Stap 2 Distribueren NB-Maandmeetgegevens 
Procesafspraken 

a) De netbeheerder distribueert aan de landelijk netbeheerder de: NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB en NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB ten 
behoeve van de voorlopige Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de tweede maand volgend op de Settlementmaand (M+2). 

b) De netbeheerder distribueert aan de landelijk netbeheerder de: NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB en NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB ten 
behoeve van de definitieve Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de vijfde maand volgend op de Settlementmaand (M+5). 

c) De netbeheerder distribueert aan de balance responsible party de: NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP en NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP 
ten behoeve van de controle op de voorlopige Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de tweede maand volgend op de Settlementmaand (M+2). 
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d) De netbeheerder distribueert aan de balance responsible party de: NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP en NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP als 
gevolg van de definitieve Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de vijfde maand volgend op de Settlementmaand (M+5).De netbeheerder distribueert aan de balance 
responsible party de: NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP en NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP ten behoeve van de controle op de 
voorlopige Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de tweede maand volgend op de Settlementmaand (M+2). 

e) De netbeheerder distribueert aan de balance responsible party de: NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP en NB-Maandmeetgegevens Totalen 
Allocatiepunten BRP als gevolg van de definitieve Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de vijfde maand volgend op de Settlementmaand (M+5).De netbeheerder 
distribueert aan de leverancier de: NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten LV als gevolg van de definitieve Settlement uiterlijk de 6e werkdag van de vijfde 
maand volgend op de Settlementmaand (M+5). 

f) Indien de netbeheerder niet in staat is om binnen de uiterste termijn aan te leveren, is er bilaterale afstemming tussen de netbeheerder en de verantwoordelijken van de 
betrokken marktpartijen  uit het CPR, geïnitieerd door de netbeheerder.  

g) Bij een negatieve ontvangstbevestiging of het uitblijven van een bevestiging is er bilaterale afstemming tussen de netbeheerder en de verantwoordelijken van de betrokken 
marktpartijen uit het CPR, geïnitieerd door de netbeheerder. Beide partijen hebben een inspanningsverplichting om de problemen op te lossen. 

h) Een negatieve ontvangstbevestiging wordt verzonden alleen in het geval dat het bericht technisch niet verwerkbaar is. 
 

Procesbeschrijving 
2. De netbeheerder verzendt 

o NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB en NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB naar de landelijk netbeheerder. 
o NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP, NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP, NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP en NB-

Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP naar de balance responsible party. 
o NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten LV naar de leverancier. 

 
Termijnen  

a) De netbeheerder distribueert uiterlijk de 6e werkdag van de 2e maand volgend op de Settlementmaand (M+2) de gegevens in het kader van de voorlopige Settlement aan 
de landelijk netbeheerder en de balance responsible party. 

b) De netbeheerder distribueert uiterlijk de 6e werkdag van de 5e maand volgend op de Settlementmaand (M+5) de gegevens in het kader van de definitieve Settlement aan 
de landelijk netbeheerder, de balance responsible party en de leverancier. 
 

Gegevensuitwisseling 
 
Gegevensuitwisseling NB-Maandmeetgegevens van de netbeheerder naar de landelijk netbeheerder 
Het betreft: 
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NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB 
NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB 
De inhoud van deze gegevensstromen is nader uitgewerkt in paragraaf 4.3. 
 
Gegevensuitwisseling NB-Maandmeetgegevens van de netbeheerder naar de balance responsible party 
Het betreft: 
NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP 
NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP 
NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP 
NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP 
De inhoud van deze gegevensstromen is nader uitgewerkt in paragraaf 4.3. 
 
Gegevensuitwisseling NB-Maandmeetgegevens van de netbeheerder naar de leverancier 
Het betreft: 
NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten LV 
De inhoud van deze gegevensstroom is nader uitgewerkt in paragraaf 4.3. 

3.3 Stap 3 Bepalen Settlementvolumeverschillen, 

De proces stappen binnen het settlementproces die uitgevoerd worden door de landelijk netbeheer zijn generiek opgezet zodat alle relevante allocatiegroepen (in dit issue 
Telemetrie) en bijbehorende volume resolutie middels dit proces verrekend kunnen worden en het proces slechts eenmalig beschreven hoeft te worden. 
 
Procesafspraken  

a) Het bepalen van het Settlementresultaat wordt maandelijks uitgevoerd over geldende Settlementmaand; 
b) Het bepalen van het Settlementresultaat wordt uitgevoerd voor alle allocatiegroepen op een zo veel mogelijk uniforme wijze;  
c) Het bepalen van het Settlementresultaat wordt uitgevoerd tussen de 6e werkdag en uiterlijk de 11e werkdag van de 2e maand volgend op de settlementmaand (voor 

de voorlopige settlement) en tussen de 6e werkdag en uiterlijk de 11e werkdag van de 5e maand volgend op de settlementmaand (voor de definitieve settlement); 
d) De gegevens worden per energierichting vastgesteld. Deze gegevens per energierichting worden in het proces pas gesaldeerd tot een totaal voor de bepaling van de 

totaalvolumes per balance responsible party. 
a. Voor de factuur voor de balance responsible party van het netverlies is dit op het niveau van het netgebied. 
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b. Voor de factuur voor de reguliere taken van de balance responsible party is dit op het niveau van het landelijk portfolio. 
e) Voor de allocatiegroep Telemetrie worden zowel OVP volumes als maandvolumes aangeleverd in de NB-Maandmeetgegevens. Deze volumes volgen dan de 

procestappen voor de volumeverschilbepaling op basis van de betreffende resolutie van het volume;  
f) De landelijk netbeheerder aggregeert de voor de definitieve onbalansbepaling vastgestelde allocatiegegevens naar een maandniveau per allocatiegroep; 
g) De landelijk netbeheerder bepaalt per Settlementmaand per netgebied per balance responsible party de volumeverschillen tussen de in de definitieve 

onbalansbepaling vastgestelde volumes en de OVP volumes aangeleverd door de netbeheerder ten behoeve van de settlement;  
h) De landelijk netbeheerder bepaalt per Settlementmaand per netgebied per balance responsible party de volumeverschillen tussen de OVP  volumes aangeleverd door 

de netbeheerder ten behoeve van de settlement  en de periodieke volumes. aangeleverd door de netbeheerder ten behoeve van de settlement; 
i) De landelijke netbeheerder bepaalt per Settlementmaand voor het landelijk portfolio per balance responsible party de volumeverschillen tussen de in de definitieve 

onbalansbepaling vastgestelde volumes en de OVP volumes aangeleverd door de netbeheerders ten behoeve van de settlement; 
j) De landelijk netbeheerder bepaalt per Settlementmaand voor het landelijk portfolio per balance responsible party de volumeverschillen tussen de OVP  volumes 

aangeleverd door de netbeheerders ten behoeve van de settlement  en de periodieke volumes. aangeleverd door de netbeheerder ten behoeve van de settlement; 
k) Het totaalvolume per netgebied en allocatiegroep is neutraal doordat het nettoresultaat van de correcties per individuele balance responsible party leiden tot een 

omgekeerd evenredige mutatie bij de balans responsible party van het netverlies van dit  netgebied. Op deze wijze is het totaalsaldo van de volumes over alle 
netgebieden en allocatiegroepen heen ook neutraal. Het bepalen van het Settlementresultaat wordt in M+2 (voorlopige Settlement) en M+5 (definitieve Settlement) 
uitgevoerd door de LNB. 

 
Procesbeschrijving:  

1. De landelijk netbeheerder 
a. Gebruikt voor het bepalen van de volumeverschillen op OVP niveau de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes per netgebied, per balance 

responsible party, per energierichting, per OVP voor de betreffende Settlementmaand voor de allocatiegroep Telemetrie.    
b. Aggregeert voor het bepalen van de volumeverschillen op maand niveau de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes op OVP niveau naar een 

maandvolume per netgebied, per balance responsible party, per energierichting voor de betreffende Settlementmaand voor  de allocatiegroep Telemetrie.   
2. De landelijk netbeheerder bepaalt per allocatiegroep per netgebied, balance responsible party, en energierichting het volumeverschil (delta) tussen de in de definitieve 

onbalansbepaling vastgestelde volumes en de aangeleverde volumes voor de betreffende Settlementmaand. 
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a. Voor de allocatiegroep Telemetrie, waarbij de volumes welke per OVP worden ontvangen van de netbeheerder, bepaalt de landelijk netbeheerder het 
volumeverschil per OVP;  

b. De landelijk netbeheerder bepaalt per allocatiegroep per balance responsible party en per energierichting het volumeverschil tussen de geaggregeerde 
allocatievolumes en de geaggregeerde periodieke volumes voor de betreffende Settlementmaand. 

3. De landelijk netbeheerder bepaalt het netverlies volumeverschil per netgebied, per allocatiegroep per energierichting voor de betreffende Settlementmaand; 
4. De landelijk netbeheerder bepaalt per balance responsible party het totale volumeverschil per allocatiegroep per energierichting gesommeerd over alle netgebieden voor 

de betreffende Settlementmaand; 
5. Het gesaldeerde volumeverschil op het landelijk portfolio wordt per allocatiegroep tegen de berekende prijs (IC279 Settlement Prijzen) in rekening gebracht bij de balance 

responsible party. Daar waar een netverliesmutatie betreft  is dit  het gesaldeerde volumeverschil per netgebied per allocatiegroep. 
 
In het proces worden de volumeverschillen per maand door de landelijke netbeheerder vastgelegd in 3 decimalen indien het OVP waarden betreft en in hele kWh voor de overige 
waarden per:  

• Netgebied;  
• balance responsible party;  
• Allocatiegroep (Telemetrie in dit issue); 
• Energierichting (invoeding of afname); 
• Periode (OVP of maand, in dit issue beide). 

Vervolgens per: 
• Landelijk portfolio;  
• balance responsible party;  
• Allocatiegroep (Telemetrie in dit issue); 
• Energierichting (invoeding of afname); 
• Periode (OVP of maand, in dit issue beide). 

 
Formules: 
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De landelijke netbeheerder bepaalt op basis van de volgende formules de benodigde volumeverschillen om tot het Settlementvolumeverschillen te komen (allocatiegroep is TMT 
in dit issue).  
Uitgangspunten: 

• In de formules worden de volumes conform Commission Regulation (EU) 2017/2195 art 45 lid 2, sub c verwerkt dat betekent dat de volumes voor afname een negatieve 
waarde hebben en de volumes voor invoeding een positieve waarde hebben. In het berichtenverkeer worden echter de volumes als positief getal opgenomen. Daar 
waar de energie richting afname is moeten deze volumes eerst met -1 vermenigvuldigd worden.  

• De saldering tussen de energierichtingen invoeding en afname vindt plaats bij het verwerken op een factuur voor de Settlement. 
• De afronding van de OVP waarden in drie decimalen nauwkeurig aangeleverd worden, vindt plaats bij het berekenen van het factuurbedrag. Het betreft een 

rekenkundige afronding.  
• Tekenconventie: een positief Settlementresultaat betekent dat een BRP (dan wel BRP van het Netverlies) een debet factuur zal ontvangen.. 

 

Volumeverschillen per OVP berekenen 
 
Stap 1: Bepalen OVP volumeverschil per netgebied, per BRP, per energierichting 
 
OVP volumeverschil afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = 
OVP (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT, energierichting afname -/- OVP (waarde gebruikt in de definitieve allocatie) 
settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT, ,energierichting afname 
 
OVP volumeverschil invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT =  
OVP (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB) settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT, energierichting invoeding -/-  OVP (waarde gebruikt in de definitieve allocatie) 
settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT, energierichting invoeding 
 
 
Stap 2: Bepalen OVP mutatievolume netverlies per netgebied 
 
OVP Mutatievolume Netverlies afname settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT =  
(∑BRP OVP volumeverschil afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT)  
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OVP Mutatievolume Netverlies invoeding settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT = 
(∑BRP OVP volumeverschil invoeding Settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT)  
 
Toelichting: De netverliezen worden altijd in de tegengestelde richting van het volumeverschil geboekt t.b.v. een ‘zero sum’. 
 
 
Stap 3: Bepalen gesaldeerd OVP mutatievolume netverlies per netgebied: 
 
OVP Mutatievolume Netverlies settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT = OVP Mutatievolume Netverlies afname settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT   -/- OVP Mutatievolume Netverlies 
invoeding settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT  
 
 
Stap 4: Bepalen landelijk OVP volumeverschil per BRP per energierichting: 
 
Landelijk OVP volumeverschil afname settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT  = 
∑netgebied OVP volumeverschil afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT 

 

Landelijk OVP volumeverschil Invoeding  settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT = 
∑netgebied OVP volumeverschil invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT 

 

 

Stap 5: Bepalen landelijk gesaldeerd OVP volumeverschil per BRP 
 

Landelijk OVP volumeverschil settlementmaand, BRP, allocatiegroep TMT  = Landelijk OVP volumeverschil afname settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT -/- Landelijk OVP volumeverschil Invoeding 
settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT 
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Volumeverschillen voor maandvolumes berekenen 
 
Stap 1: Sommatie van de voor de settlement ontvangen OVP waarden per netgebied per BRP per energierichting 
 
Sommatie OVP waarde settlement afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = ∑OVP (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB) settlementmaand, netgebied, BRP, 

allocatiegroep TMT, energierichting afname, OVP. 

 

Sommatie OVP waarde settlement invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = ∑OVP (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat LNB) settlementmaand, netgebied, BRP, 

allocatiegroep TMT, energierichting invoeding, OVP. 

 

 

Stap 2: Sommatie van de voor de settlement per tariefperiode ontvangen maandwaarden per netgebied per BRP per energierichting 
 
Sommatie vastgesteld volume afname naar gehele maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = Totalen (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB) 
settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT, energierichting afname, Tariefperiode Normaal +/+ Totalen (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB) settlementmaand, netgebied, BRP, 

allocatiegroep TMT , energierichting afname, Tariefperiode Laag. 

 
Sommatie vastgesteld volume invoeding naar gehele maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = Totalen (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB) 
settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT, energierichting invoeding, Tariefperiode Normaal +/+ Totalen (waarde uit bericht NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat LNB) settlementmaand, netgebied, BRP, 

allocatiegroep TMT , energierichting invoeding, Tariefperiode Laag. 

 
 
Stap 3: Bepalen volumeverschil maandwaarden per energierichting per BRP per netgebied 
 
Volumeverschil maandwaarden afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = 
Sommatie vastgesteld volume afname naar gehele maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT -/- Sommatie OVP waarde settlement afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT  
 
Volumeverschil maandwaarden invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT = 
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Sommatie vastgesteld volume invoeding naar gehele maand settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT -/- Sommatie OVP waarde settlement invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, 

allocatiegroep TMT  
 
 
Stap 4: Bepalen mutatievolume maandwaarden netverlies per netgebied 
 
Mutatievolume maandwaarden Netverlies afname settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT = 
(∑BRP Volumeverschil maandwaarden afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT)  
 
Mutatievolume maandwaarden Netverlies invoeding settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT = 
(∑BRP Volumeverschil maandwaarden invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT) *-1 
 
Toelichting: De netverliezen worden altijd in de tegengestelde richting van het volumeverschil geboekt t.b.v. een ‘zero sum’. 
 
Stap 5: Bepalen totale mutatievolume netverlies per netgebied 
 
Mutatievolume maandwaarden netverlies settlementmaand, netgebied, allocatiegroep TMT = Mutatievolume maandwaarden Netverlies afname -/- Mutatievolume mandwaarden Netverlies 
invoeding 
 
 
Stap 6: Bepalen landelijk volumeverschil maandwaarden per BRP per energierichting 
 
Landelijk volumeverschil maandwaarden afname settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT 
= ∑Netgebied Volumeverschil maandwaarden afname settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT 

 

Landelijk volumeverschil maandwaarden invoeding settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT 
= ∑ Volumeverschil maandwaarden invoeding settlementmaand, netgebied, BRP, allocatiegroep TMT 
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Stap 7: Bepalen landelijk gesaldeerd volumeverschil maandwaarden per BRP 
 
Landelijk volumeverschil maandwaarden settlementmaand, BRP, allocatiegroep TMT = Landelijk volumeverschil maandwaarden afname settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT -/- Landelijk volumeverschil 
maandwaarden invoeding settlementmaand,, BRP, allocatiegroep TMT 
 

Waarin: 
Gealloceerd volume 
allocatiegroep, BRP, netgebied, 

energierichting, periode 

De in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes per allocatiegroep, per balance responsible party, per netgebied, per energierichting en per periode 
(OVP of maand) 

Periodiek volume 
allocatiegroep ,BRP, netgebied, 

energierichting, periode 

De door de netbeheerder aangeleverde volumes ten behoeve van settlement per allocatiegroep, per balance responsible party, per netgebied, per energierichting 
en per periode (OVP of maand) 

Volumeverschil allocatiegroep, 
BRP, netgebied, energierichting, periode 

Het volumeverschil tussen de in de definitieve onbalansbepaling vastgestelde volumes en aangeleverde volumes voor een allocatiegroep per balance responsible 
party, per netgebied, per energierichting en periode (OVP of maand) 

Mutatievolume netverlies 
allocatiegroep, netgebied, periode 

Het volume dat toe te wijzen is aan de balance responsible party netverlies van een netgebied per allocatiegroep, per netgebied en per periode (OVP of maand) 

Volumeverschil per BRP Het totale volumeverschil dat een balance responsible party over alle allocatiegroepen en alle netgebieden heeft per settlementmaand  

3.4 Stap 4: Distribueren Settlementresultaat  

Procesafspraken 
a) De landelijk netbeheerder distribueert het resultaat van de voorlopige Settlement aan de netbeheerder, balance responsible party en balance responsible party netverlies 

uiterlijk de 11e werkdag in de maand M+2; 
b) De landelijk netbeheerder distribueert het resultaat van de definitieve settlement aan de netbeheerder, balance responsible party en balance responsible party netverlies 

uiterlijk de 11e werkdag in de maand M+5; 
c) Bij een negatieve ontvangstbevestiging of het uitblijven van een bevestiging is er bilaterale afstemming tussen de landelijk netbeheerder en de betrokken marktpartijen. 

Beide partijen hebben een inspanningsverplichting om de problemen op te lossen; 
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d) Een negatieve ontvangstbevestiging is alleen voorzien als het bericht technisch niet verwerkbaar is. 
 

Procesbeschrijving 
1. De landelijk netbeheerder verzendt: 

o Het resultaat van de voorlopige settlement naar de netbeheerder, balance responsible party en balance responsible party netverlies; 
o Het resultaat van de definitieve settlement naar de netbeheerder, balance responsible party en balance responsible party netverlies; 

2. Indien de landelijke netbeheerder niet in staat is om binnen de uiterste termijn aan te leveren, is er bilaterale afstemming tussen de landelijke netbeheerder en de 
verantwoordelijken van de betrokken marktpartijen  uit het CPR, geïnitieerd door de landelijke netbeheerder; 

3. Bij een negatieve ontvangstbevestiging of het uitblijven van een bevestiging is er bilaterale afstemming tussen de NB en de verantwoordelijken van de betrokken 
marktpartijen uit het CPR, geïnitieerd door de landelijk netbeheerder. Beide partijen hebben een inspanningsverplichting om de problemen op te lossen; 

4. Een negatieve ontvangstbevestiging wordt alleen verzonden in het geval dat het bericht technisch niet verwerkbaar is; 
5. De balance responsible party en netbeheerder slaan het Settlementresultaat op voor vervolgprocessen.  

 
Termijnen  

- De landelijk netbeheerder distribueert uiterlijk de 11e werkdag van de 2e maand volgend op de Settlementmaand (M+2) het Settlementresultaat van de voorlopige 
Settlement naar de netbeheerder, balance responsible party en balance responsible party netverlies; 

- De landelijk netbeheerder distribueert uiterlijk de 11e werkdag van de 5e maand volgend op de Settlementmaand (M+5) het Settlementresultaat van de definitieve 
Settlement naar de netbeheerder, balance responsible party en balance responsible party netverlies. 

 
Gegevensuitwisseling 
 
Gegevensuitwisseling Settlementresultaten van de landelijk netbeheerder naar de netbeheerder 
Het betreft: 
LNB-Settlementresultaten OVP NB 
LNB-Settlementresultaten Totalen NB 
De inhoud van deze gegevensstromen is nader uitgewerkt in paragraaf 4.3. 
 
Gegevensuitwisseling Settlementresultaten van de landelijk netbeheerder naar de balance responsible party 
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Het betreft:  
LNB-Settlementresultaten OVP BRP  
LNB-Settlementresultaten Totalen BRP 
De inhoud van deze gegevensstromen is nader uitgewerkt in paragraaf 4.3. 
 
Gegevensuitwisseling settlementresultaten van de landelijk netbeheerder naar de balance responsible party van het netverlies 
Het betreft: 
LNB-Settlementresultaten OVP BRP Netverlies 
LNB-Settlementresultaten Totalen BRP Netverlies 
De inhoud van deze gegevensstromen is nader uitgewerkt in paragraaf 4.3. 

3.5 Stap 5 Controle gegevens voorlopige Settlement door balance responsible party, balance responsible party Netverlies en netbeheerder. 

NB! Zoals in overwegingen 2.2 en 2.4 is toegelicht is de gegevensuitwisseling tussen de marktrol netbeheerder en leverancier volledig informatief en stelt de leverancier is 
staat de factuur van  een balance responsible party te controleren. De leverancier heeft dan ook geen rol in het controleren van de settlement berichten. 
 
Balance responsible party Controle 
Procesafspraken 

a) De balance responsible party controleert de berichten ontvangen van de landelijk netbeheerder voor de voorlopige Settlement: LNB-Settlementresultaten OVP BRP en 
LNB-Settlementresultaten Totalen BRP. 

b) De balance responsible party controleert de berichten ontvangen van de NB voor de voorlopige Settlement: NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP, NB-
Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP, NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP en NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP. 

c) De balance responsible party kan uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) bezwaar maken tegen de inhoud van de 
berichten. 

 
Procesbeschrijving 

1. De balance responsible party controleert: 
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o De inhoud van de berichten LNB-Settlementresultaten OVP BRP aansluiten op de verwachting van de eigen calculatie ten opzichte van de in de onbalansbepaling 
toegekende volumes; 

o De inhoud van de berichten LNB-Settlementresultaten Totalen BRP aansluiten op de verwachting van de eigen calculatie ten opzichte van de in de 
onbalansbepaling toegekende volumes; 

o De inhoud van de berichten; NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP, NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP of de waarden naar aansluiten 
bij de verwachting; 

o De inhoud van de berichten; NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP en NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP of de waarden 
aansluiten bij de verwachting; 

o De inhoud van de berichten; NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP en NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP of de waarden aansluiten bij 
de verwachting; 

2. Indien niet aan de verwachting wordt voldaan voert de balance responsible party een analyse uit waarom de ontvangen gegevens niet aan de verwachting voldoen. 
3. In het geval dat de analyse uitwijst dat de berichten LNB-Settlementresultaten OVP BRP en LNB-Settlementresultaten Totalen BRP zonder acceptabele verklaring  niet  

voldoen aan de verwachting treedt de balance responsible party in overleg met de landelijk netbeheerder. 
4. In het geval de waarden op allocatiepunt afwijken van de berichten MV-Maandmeetgegevens OVP of MV-Maandmeetgegevens Totalen treedt de balance responsible 

party in overleg met de meetverantwoordelijke of de netbeheerder naar gelang de analyse van de balance responsible party. 
5. In het geval de waarde van de aggregaties (NB-Maandmeetgegevens OVP Aggregaat BRP  of NB-Maandmeetgegevens Totalen Aggregaat BRP) niet aansluiten op het 

totaal van de individuele allocatiepunten (NB-Maandmeetgegevens OVP Allocatiepunten BRP of NB-Maandmeetgegevens Totalen Allocatiepunten BRP) treedt de 
balance responsible party in overleg met de netbeheerder. 

6. In het geval er een correctie vereist is, zijn de betrokken partijen, dit zijn mogelijk de balance responsible party, meetverantwoordelijke, netbeheerder of landelijk 
netbeheerder,  verplicht deze uiterlijk de laatste kalenderdag van de vierde maand volgend op de Settlementmaand (M+4) doorgevoerd te hebben. 

 
Balance responsible party Netverlies Controle 
Procesafspraken 

- De balance responsible party Netverlies controleert de berichten ontvangen van de landelijk netbeheerder voor de voorlopige Settlement: LNB-Settlementresultaten OVP 
BRP Netverlies en LNB-Settlementresultaten Totalen BRP Netverlies. 
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- De balance responsible party Netverlies kan uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) bezwaar maken tegen de inhoud van 
de berichten. 

 
Procesbeschrijving 

1. De balance responsible party Netverlies controleert: 
o De inhoud van de berichten LNB-Settlementresultaten OVP BRP Netverlies aansluiten op de verwachting van de eigen calculatie ten opzichte van de in de 

onbalansbepaling toegekende volumes. 
o De inhoud van de berichten LNB-Settlementresultaten Totalen BRP Netverlies aansluiten op de verwachting van de eigen calculatie ten opzichte van de in de 

onbalansbepaling toegekende volumes. 
2. Indien niet aan de verwachting wordt voldaan voert de balance responsible party Netverlies een analyse uit naar de oorzaak. 
3. In het geval de analyse uitwijst dat de berichten LNB-Settlementresultaten OVP BRP Netverlies en LNB-Settlementresultaten Totalen BRP Netverlies zonder acceptabele 

verklaring niet voldoen aan de verwachting treedt de balance responsible party Netverlies in overleg met de landelijk netbeheerder of de netbeheerder naar gelang de 
analyse van de balance responsible party Netverlies. 

4. In het geval er een correctie vereist is, zijn de betrokken partijen, dit zijn mogelijk de landelijk netbeheerder of de netbeheerder, verplicht deze uiterlijk de laatste 
kalenderdag van de vierde maand volgend op de Settlementmaand (M+4) doorgevoerd te hebben. 

 
Netbeheerder  Controle 
Procesafspraken 

- De netbeheerder controleert de berichten ontvangen van de landelijk netbeheerder voor de voorlopige Settlement: LNB-Settlementresultaten OVP NB en LNB-
Settlementresultaten Totalen NB. 

- De netbeheerder kan uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) bezwaar maken tegen de inhoud van de berichten. 
 
Procesbeschrijving 

1. De netbeheerder controleert: 
o De inhoud van de berichten LNB-Settlementresultaten OVP NB aansluiten op de verwachting van de eigen calculatie ten opzichte van de voor de definitieve 

allocatie bij de landelijk netbeheerder aangeleverde volumes. 
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o De inhoud van de berichten LNB-Settlementresultaten Totalen NB  aansluiten op de verwachting van de eigen calculatie ten opzichte van de in de 
onbalansbepaling toegekende volumes. 

2. Indien niet aan de verwachting wordt voldaan voert de netbeheerder een analyse uit naar de oorzaak. 
3. In het geval de analyse uitwijst dat berichten LNB-Settlementresultaten OVP NB en LNB-Settlementresultaten Totalen NB zonder acceptabele verklaring niet voldoen aan 

de verwachting treedt de netbeheerder in overleg met de landelijk netbeheerder. 
4. In het geval er een correctie vereist is, zijn de betrokken partijen verplicht deze uiterlijk de laatste kalenderdag van de vierde maand volgend op de Settlementmaand 

(M+4) doorgevoerd te hebben. 
 
Termijnen 

- De balance responsible party treedt uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) in overleg met de betrokken marktpartijen. 
- De balance responsible party van het netverlies treedt uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) in overleg met de betrokken 

marktpartijen. 
- De netbeheerder treedt uiterlijk de laatste kalenderdag van de 3e maand volgend op de Settlementmaand (M+3) in overleg met de betrokken marktpartijen. 
- De betrokken marktpartijen voeren vereiste correcties uiterlijk de laatste kalenderdag van de vierde maand volgend op de Settlementmaand (M+4) door. 

3.6 Stap 6 Factureren Settlementresultaat 

Procesafspraken 
- De landelijk netbeheerder factureert per balance responsible party het saldo van het Settlementresultaat voor de betreffende balance responsible party op de elfde 

werkdag van de 5de maand volgend op de Settlementmaand (M+5) voor de allocatiegroep TMT betreft dit zowel het resultaat per OVP als het resultaat voor het 
maandtotaal; 

- Factureren van netverliesmutaties is op het niveau van een netgebied, van mutaties voor het eigen portfolio is op het niveau van het landelijk portfolio. 
- Het te factureren volume is gesaldeerd over de beide energierichtingen heen; 
- De balance responsible party zorgt voor de eerste werkdag van de 6e maand volgend op de Settlementmaand (M+6) voldoende saldo op zijn tegenrekening om de factuur 

voor de desbetreffende Settlementmaand te incasseren; 
- De landelijke netbeheerder incasseert of betaalt de factuur iedere eerste werkdag van de 6e maand volgend op de Settlementmaand (M+6) van/op de bij de landelijke 
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netbeheerder bekende inzake rekening van de betreffende balance responsible party; 
- De landelijke netbeheerder zal niet meer uitkeren dan door de balance responsible parties aan hem is overgedragen. * 

 
*) Dit is een voorbehoud voor het geval een balance responsible party de erkenning verliest. 
 
Procesbeschrijving 
In het proces factureren Settlementresultaat wordt het teveel of te weinig gealloceerde volume ten opzichte van de periodieke volumes verrekend over alle netgebieden heen met 
de balance responsible parties van de betreffende allocatiepunten en de balance responsible party van het netverlies per netgebied. Het te verrekenen saldo kan positief of negatief 
zijn.  

5. De landelijk netbeheerder factureert per balance responsible party het saldo van het Settlementresultaat (zowel per OVP als het maandtotaal)te settelen  voor de 
betreffende balance responsible party op de elfde werkdag van de 5de maand volgend op de Settlementmaand (M+5).   

a. Het geaggregeerde saldo wordt berekend door tevens invoeding en afname te salderen; 
b. Het saldo per allocatiegroep per periode wordt berekend door het saldo te vermenigvuldigen met de prijs die voor de allocatiegroep geldt; 
c. Het totale bedrag (saldo maal prijs voor alle allocatiegroepen) wordt verrekend met de balance responsible party. 

6. De som van de volumeverschillen over alle balance responsible parties per netgebied per allocatiegroep wordt gefactureerd richting de balance responsible party van het 
netverlies van het netgebied voor de allocatiegroep; 

a. Het nettoresultaat per netgebied per allocatiegroep wordt verrekend met de balance responsible party die de netbeheerder heeft aangewezen; 
b. Het bedrag netverlies per allocatiegroep wordt berekend door het saldo te vermenigvuldigen met de prijs die voor de allocatiegroep geldt; 
c. Het totale bedrag (saldo maal prijs voor alle allocatiegroepen) wordt verrekend met de balance responsible party. 

7. Verwerken factuur 
a. De balance responsible party verwerkt de factuur en zorgt voor afdoende saldo; 
b. De balance responsible party van het netverlies verwerkt de factuur en zorgt voor afdoende saldo;  

8. De landelijke netbeheerder incasseert of betaalt de factuur iedere eerste werkdag van de 6e maand volgend op de Settlementmaand (M+6) van/op de bij de landelijke 
netbeheerder bekende inzake rekening van de betreffende balance responsible party.  

 
De landelijk netbeheer factureert het saldo waarbij voor de bepaling per netgebied het onderstaande van toepassing is:  
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Scenario  Landelijk netbeheerder vergoed aan 
Landelijk netbeheerder incasseert 

bij 
Werkelijk volume kleiner dan de allocatie / 
onbalansbepaling 

balance responsible party 
balance responsible party van het 

netverlies 
Werkelijk volume groter dan de allocatie / 
onbalansbepaling 

balance responsible party van het 
netverlies 

balance responsible party 

 
Termijnen 

- De landelijk netbeheerder factureert  per balance responsible party het saldo bedrag voor de betreffende balance responsible party op de elfde werkdag van de 5de maand 
volgend op de Settlementmaand (M+5); 

- De landelijke netbeheerder int de te betalen bedragen op eerste werkdag van de 6e maand volgend op de Settlementmaand (M+6) bij de balance responsible parties die 
een bedrag verschuldigd zijn; 

- De landelijke netbeheerder betaalt de bedragen uit op eerste werkdag van de 6e maand volgend op de Settlementmaand (M+6) aan de balance responsible parties die 
een bedrag moeten ontvangen; 
 

3.7 Publicatie settlementvolumes 
Omwille van transparantie publiceert de landelijk netbeheerder maandelijks per allocatiegroep de verhouding tussen het totale, landelijk, vastgestelde settlementvolumes  t.o.v. 
het totale, landelijk, definitieve gealloceerde volume per settlementmaand op een publieke website. 
 
Termijnen 

- De landelijk netbeheerder publiceert de settlementvolumes uiterlijk de 12e werkdag van  de 5e de maand volgend op de Settlementmaand (M+5); 
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Bijlage 3 Reconcilieatieprijzen 
 
 

2 Overwegingen 
2.1 Inleiding 

Het programma Allocatie 2.0 ontwerpt en implementeert een nieuwe wijze van alloceren van volumes en het verrekenen van verschillen. Nadat in Tranche 1 en 2 de focus lag op 
de meetdata, berichtenverkeer en allocatie, verschuift de aandacht in Tranche 3 naar het settelen van verschillen. Daarbij zullen afspraken gemaakt worden over enerzijds het 
bepalen van de settlementvolumes (Q) en anderzijds de settlementprijs (P) die toegepast gaat worden. De keuze is gemaakt om de uitwerking van de settlementprijs en 
settlementvolumes in aparte werkgroepen te laten plaatsvinden.  
 
Settlementvolumes en settlementprijs hebben een onderlinge afhankelijkheid. Als bijvoorbeeld de keuze gemaakt wordt om een prijs per onbalansverrekeningsperiode (OVP) toe 
te passen, zullen er volumes per OVP beschikbaar moeten zijn om op dat detailniveau de settlement uit te kunnen voeren. Dit betekent dat de verschillende werkgroepen die zich 
gaan bezighouden met de settlementvolumes, een afhankelijkheid hebben van de werkgroep die zich bezighoudt met de settlementprijs, en vice versa. 
 
Om te bereiken dat de werkgroepen voor settlementprijs en -volumes parallel kunnen werken, zijn door de WG Settlementprijzen uitgangspunten t.a.v. de settlementvolumes 
geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld in de Design Authority en dienen als basis voor dit issue. Het document Uitgangspunten settlementvolumes is als bijlage 
toegevoegd aan dit issue.  
 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de context van het settlementproces en prijs binnen de marktfaciliterende processen voor elektriciteit. Daarna zijn de knelpunten van de 
reconciliatieprijs geanalyseerd, doelen, randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe settlementprijs geformuleerd. Als laatste worden de keuzes en overwegingen tot het 
komen van de nieuwe settlementprijs beschreven. 
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2.2 Context Settlementprocessen en Settlementprijzen 

 
 
Voor de context van het issue en de settlementprijs is het van belang te beschrijven wat de samenhang is tussen nominatie, balancering, allocatie en settlement en de 
verschillende prijzen die daarbij een rol spelen (zie bijlage F en G voor detail verschillende volumes en prijzen).  
 

Nominatie 
Het beoogde doel van de nominatie is dat marktpartijen het elektriciteitsverbruik en de opwek van hun klanten c.q. portfolio zo goed mogelijk (per kwartier/uur) voorspellen. Op 
basis van deze voorspelling, kopen en verkopen BRP’s voor hun klanten elektriciteit, onder andere middels de EPEX handelsbeurs op diverse type markten (Day-ahead, Intraday, 
Auction, Continuous trade etc.). Zelfs gedurende de uitvoeringsdag hebben BRP's de mogelijkheid hun nominaties voor de komende uren aan te passen om onbalansrisico’s af te 
dekken. De volumes die tegen de verschillende EPEX-prijzen worden ingekocht (en verkocht) vormen dus mede de basis van de nominaties van de BRP.  
 

Balancering 
De LNB activeert gedurende een uitvoeringsdag op basis van de daadwerkelijke onbalans (vraag/aanbod) in het systeem automatisch of handmatig balanceringsproducten door 
het afroepen van biedingen en eventueel het activeren van noodvermogen om de balans te herstellen. De activatie van deze producten zorgt ervoor dat er voor elke OVP een 
onbalansprijs gevormd wordt. Aangezien de real-time onbalans sterk volatiel en onvoorspelbaar is, en de prijzen voldoende prikkel moet bieden om urgent gedrag te stimuleren, 

Nomina�e Balancering
Alloca�e en 
Onbalans-

verrekening
Se�lement

Voorspellen Real-�me Verrekenen

Spotprijs Onbalansprijs Se�lementprijsOnbalansprijs
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schommelt de onbalansprijs sterk. De totstandkoming van de onbalansprijs is echter transparant (zie bijlage G), komt tot stand in de vrije markt en is een direct gevolg van het feit 
de nominaties afwijken van de werkelijke volumes in het net.  

 
Relatie onbalansprijs en EPEX-prijs 
Uit de vorige alinea’s is op te maken dat er geen directe relatie tussen de onbalansprijs en de EPEX-prijs of andere marktprijzen is. Al deze prijzen 
komen onafhankelijk van elkaar tot stand. De marktwerking bepaalt de prijs en brengt uiteindelijk  vraag en aanbod in balans, waarbij het 
balanceringsproces en de daaruit bepaalde onbalansprijs, een laatste ‘real-time’ stap is. Marktpartijen kunnen wel speculeren op het verschil tussen 
de EPEX-prijs en de verwachte onbalansprijs, door de voorspelde afwijking van hun nominatie hoger of lager dan het werkelijke verwachte volume 
te nomineren. Zo is in de afgelopen drie jaar de gemiddelde onbalansprijs bijna twee keer zo volatiel gebleken als de EPEX-prijs8. Een BRP zal 
bijvoorbeeld niet bereid zijn om via EPEX een hogere prijs voor elektriciteit te betalen, dan dat hij verwacht te betalen middels de toekomstige 
balanceringsprijs of juist omgekeerd.  

Allocatie en Onbalansverrekening 
De gemaakte kosten voor het oplossen van de daadwerkelijke onbalans worden per BRP verrekend in de onbalansverrekening door het verschil tussen de volumes in de 
definitieve nominatie van een BRP en de in de allocatie aan een BRP toegewezen volumes te verrekenen middels de onbalansprijs. De benadering van de werkelijke volumes die 
de allocatie geeft, wordt daarmee vergeleken met de voorspelling die de BRP eerder voorafgaand gedaan heeft voor de betreffende PTE.  
 
In de hypothetische situatie dat de BRP in de nominatie volledig juist de werkelijke volumes voorspeld heeft, maar de allocatievolumes afwijken van de werkelijke volumes, dan 
worden deze ‘volumefouten’ in de onbalansverrekening verrekend tegen de onbalansprijs.  

 
8 Periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2021  
Standaard-deviatie EPEX-prijzen: 54,47202889 
Standaard-deviatie Onbalansprijs afnemen: 98,49177716 
Standaard-deviatie Onbalansprijs invoeden: 96,31548917 
 



Bijlage 3 Reconcilieatieprijzen 

BR-2022-1923  Pagina 79 van 112 
 

Kenmerk Datum  
BR-2022-1923 [datum]  

Settlement 
De volumeverschillen tussen de periodiek vastgestelde meetdata en de definitief gealloceerde meetdata ten behoeve van de onbalansverrekening, alsmede de volumeverschillen 
van de correcties van periodieke meetdata op eerder verrekende periodieke meetdata worden in de settlement- c.q. reconciliatieprocessen verrekend. Dit omvat ook 
volumeverschillen die zijn ontstaan door meetfouten of administratieve fouten. Een toelichting op hoe deze volumes tot stand komen is te vinden in bijlage F.   De tegenpartij in 
dit verrekenproces is de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het netverlies in het betreffende netgebied9. 
 
De verrekening van de volumeverschillen vindt plaats op basis van de reconciliatieprijs; “per kalendermaand de gewogen day-ahead-clearingprijs voor normaaluren en laaguren. 
De weging vindt plaats aan de hand van het aan profielklanten toegerekend verbruik op uurbasis op landelijk niveau (…) Ook deze berekening wordt voor normaaluren en laaguren 
gescheiden gemaakt.” (Netcode Bijlage 3, paragraaf 6)  

 

Scenario Nominatie met de Glazen bol 
Om de problematiek met betrekking tot verschillende aspecten van de settlementprijzen zuiver te analyseren, definiëren we een hypothetische 
situatie waarbij een BRP in staat is het werkelijke volume voor zijn portfolio perfect te voorspellen (‘glazen bol’) en ook conform dit volume 
nomineert, maar dat het allocatievolume hiervan afwijkt. Dit verschil noemen we voor het gemak het ‘onterecht volume’, hoewel uiteraard wel 
volledig conform de regels van de allocatie gehandeld kan zijn.  Dit resulteert in een situatie waarbij de BRP in de onbalansverrekening het 
‘onterecht volume’ toegerekend krijgt, maar dit weer terug krijgt in de settlement. Omdat in het betreffende scenario de BRP precies doet wat van 
hem verwacht wordt in de nominatie, zou het als redelijk geacht worden dat hij zo weinig mogelijk financieel risico c.q. nadeel zou moeten 
ondervinden van deze twee achtereenvolgende verrekeningen van dit ‘onterechte volume’. 

2.3 Knelpunten reconciliatieprijs 

Vier zaken vallen op bij het gebruik van de reconciliatieprijs: het verschil in tijdsresolutie, de gehanteerde weging, de gehanteerde prijsbasis en de kwaliteit van de nominatie en 
allocatie. 
 
Verschil tijdsresolutie 

 
9 Veelal indirect middels de BRP partij welke hij hiervoor geselecteerd heeft.  
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Tot op heden worden in de settlement te verrekenen volumes bij gebrek aan meer gedetailleerde periodieke meetdata (noodgedwongen) per verbruiksmaand per tariefperiode 
vastgesteld, of zo goed mogelijk naar dat niveau teruggerekend10. Dit in tegenstelling tot het voorliggende onbalansverrekeningsproces, die op OVP niveau wordt verrekend. Dit 
verschil in tijdsresolutie leidt tot een ‘maandgemiddelde’ prijsrisico. Immers, de prijs die in het ‘glazen bol scenario’ is betaald voor het onterechte volume in onbalansverrekening 
in een individuele OVP, matcht niet met een maandgemiddelde. Uiteraard treedt dit ‘maandgemiddelde’ prijsrisico niet op indien de berekening en verrekening van de 
settlementvolumes op OVP niveau kan plaatsvinden. Met de komst van OVP meetdata in de maandmeetdata voor telemetriegrootverbruikaansluitingen elektriciteit per medio 
2022 (als deel van Tranche 1 van Allocatie 2.0), is de eerste stap genomen om een dergelijke berekening en verrekening op OVP niveau mogelijk te maken, en daarmee dergelijke 
‘maandgemiddelde’ prijsrisico’s voor deze groep te reduceren11.  
 
Gehanteerde weging 
De huidige weging van de maandgemiddelde reconciliatieprijsnegeert nu volledig de telemetrie gealloceerde aansluitingen, terwijl de reconciliatieprijs hier wel op toegepast 
wordt (middels IC011b). Dit terwijl de huidige verbruikspatronen voor telemetrie aansluitingen als groep niet vergelijkbaar zijn met het verbruikspatroon van geprofileerde 
aansluitingen. Bovendien neemt het deel van het energievolume dat wordt toegerekend middels telemetrie gealloceerde aansluitingen al jaren toe en met de verwachte 
generieke toepassing van Slimme Meter Allocatie voor kleinverbruikaansluitingen zal het aantal geprofileerde aansluitingen in de nabij toekomst geheel of vrijwel geheel 
verdwijnen. Er is dus een toekomstbestendige weging nodig die niet afhangt van profielklanten, maar in plaats daarvan zo goed mogelijk aansluit bij het patroon van de 
‘onterechte volumes’. De som van de ‘onterechte volumes’ per OVP maal de OVP onbalansprijs van een bepaalde maand zou idealiter gelijk zijn aan de som van alle onterechte 
volumes van die maand vermenigvuldigd met de maand-settlementprijs. De mate waarin de oplossing daarin slaagt, bepaalt in hoeverre het ‘wegings’ prijsrisico gereduceerd 
wordt.  
 
Gehanteerde prijsbasis 
De prijsbasis van de reconciliatieprijs is de ‘day-ahead-clearingprijs’, terwijl in het voorliggende onbalansverrekeningsproces de onbalansprijs is gebruikt. In het ‘glazen bol’ 
scenario leidt dit ertoe dat het ‘onterechte volume’ in een maand eerst (per OVP) is toegerekend aan de BRP op basis van prijsbasis A (onbalansprijs), maar op basis van prijsbasis 
B (day-ahead-clearingprijs) wordt ‘recht’ gezet. Dit stelt een BRP die conform het doel van de balancering zeer gewenst gedrag vertoont, bloot aan een onvoorspelbaar ‘prijsbasis’ 
prijsrisico. De combinatie van het feit dat de prijsbasis voor de reconciliatieprijs, de day ahead prijs, op zich al minder volatiel is dan de onbalansprijs en de reconciliatieprijs nu 

 
10 Indien de periodieke meetdata een lagere interval heeft, zoals bij jaaropgenomen aansluitingen (kleinverbruik en ‘Artikel 1, lid 2 en 3’)  het geval is 
11 Omdat zelfs voor telemetriegrootverbruik aansluitingen niet alle meetfouten aan een individuele OVP zijn toe te rekenen, zullen er ook verrekeningen met een 
maandresolutie moeten blijven plaatsvinden. 
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altijd een maandgemiddelde is, maakt deze minder risicovol dan blootgesteld worden aan de onbalansprijs. Dit kan BRP partijen ertoe aanzetten om uit risicoreductie niet langer 
de werkelijke verwachte volumes te nomineren, maar in plaats daarvan de verwacht gealloceerde volumes. Immers, de BRP die hierin slaagt, reduceert hiermee het volume dat 
middels de hoog volatiele onbalansprijs wordt verrekend in de onbalansverrekening, en rekent in plaats daarvan ‘onterecht volume’ af tegen de laag volatiele reconciliatieprijs. Dit 
terwijl het balanceringsmodel nu juist beoogd dat partijen hun werkelijke volumes voorspellen.  
 
Kwaliteit nominatie 
Indirect leidt de huidige gehanteerde prijsbasis er ook toe dat er een prikkel ontstaat om middelen in te zetten om de verwachte gealloceerde volumes te voorspellen, in plaats 
van puur de werkelijke volumes. Dit vereist niet alleen een voorspelling van het eigen portfolio aan profielklanten (in lijn met het doel van het balanceringsproces) maar ook die 
van alle andere BRP’s, alsmede voorspellingen van de berekende profielfracties, en allerlei (andere) factoren die het restantvolume beïnvloeden. Hoewel deze aanpak rationeel is 
voor elke individuele BRP, is het op maatschappelijk niveau niet wenselijk, omdat het voor het marktproces efficiënter is dat een BRP zich puur op de voorspelling van de 
werkelijke volumes van haar eigen portfolio richt. In het hypothetische geval dat dezelfde prijsbasis én verrekenresolutie in zowel de onbalansverrekening als de settlement 
worden toegepast, zijn er minder prikkels om het verwachte allocatievolume te nomineren in plaats van de, maatschappelijke wenselijk, verwachte werkelijke volumes12.  
 
Met als uitgangspunt dat er sprake is van een efficiënte marktwerking, worden uiteindelijk alle onnodige prijsrisico’s en de daaruit voortkomende kosten om deze te mitigeren, 
gedragen door de aangeslotenen middels het leveringstarief en nettarieven. Het is daarom in maatschappelijk belang om de prijsrisico's waar mogelijk te elimineren of te 
reduceren. 

2.4 Doelen, randvoorwaarden en uitgangspunten voor nieuwe settlementprijs 

Doelen 
In lijn met de geconstateerde problemen met de huidige berekening van de reconciliatieprijs, ziet de werkgroep als belangrijkste doel van de settlementprijs het zoveel mogelijk 
reduceren van de verschillende geconstateerde knelpunten: 
1. De settlement dient waar mogelijk plaats te vinden op dezelfde (OVP) resolutie waartegen de onbalans verrekend is, omdat dit voor dat deel het ‘maandgemiddelde’ 

prijsrisico doet verdwijnen; 
2. Indien verrekening op dezelfde resolutie als de onbalansverrekening niet mogelijk is, de weging voor de maandprijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachte c.q. 

 
12 Het kapitaalbeslag voor de periode tussen onbalansverrekening en settlement kan echter een motief blijven.  
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veronderstelde verdeling van de afwijkingen tussen de werkelijke volumes en de gealloceerde volumes (verder; ‘onterechte volumes’) over de OVP’s in de maand. Dit 
reduceert het ‘wegings’ prijsrisico; 

3. De te hanteren prijsbasis voor de settlement moet zo gelijk mogelijk zijn aan die van de onbalansverrekening. Dit reduceert de ‘prijsbasis’ prijsrisico’s; 
4. Ongewenste prikkels op de kwaliteit van de nominatie dienen zo veel mogelijk gereduceerd te worden.  
 
De geformuleerde eisen sluiten goed aan bij de Europese Verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 tot vaststelling van richtsnoeren voor de elektriciteitsbalancering, waar in 
artikel 15 o.a.  is bepaald: “(…) 'Om balanceringsmarkten en het energiesysteem in zijn geheel klaar te maken voor de integratie van steeds meer variabele hernieuwbare energie, 
moet de prijs van onbalansen een weergave zijn van de realtimewaarde van energie.' (…).  
 
Randvoorwaarde  
Omdat de Landelijk netbeheerder elektriciteit verantwoordelijk is voor het balanceringsproces, de allocatie en de onbalansverrekening, beschikt zij over alle relevante gegevens 
die nodig zijn om de settlementprijs te berekenen. Daarnaast krijgt de Landelijke netbeheerder geen volumeverschillen toegewezen, waardoor zij geen belang heeft bij het 
prijsniveau. Het is daarom wenselijk dat, net als nu, de Landelijk netbeheerder elektriciteit de settlementprijzen berekent en publiceert.  
 
Uitgangspunten 
Met betrekking tot de allocatiegroepen c.q. settlementprocessen elektriciteit waar de prijzen op toegepast worden is het belangrijk vooraf een aantal uitgangspunten te 
formuleren. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de analyse in de overwegingen.  
 

a) Te verrekenen volumes voor telemetriegrootverbruik aansluitingen zullen voor het grootste gedeelte (> 80%) uit meetcorrecties op de OVP’s plaatsvinden; 
b) De implementatie van de ‘dynamische profielallocatiemethode’ zal de te verrekenen volumes in de settlement voor geprofileerde kleinverbruikaansluitingen met meer 

dan 90% reduceren; 
c) De laatste E3 aansluitingen zijn per januari 2026 uit gefaseerd, en daarmee verdwijnt het huidige settlementvolume voor deze populatie; 
d) Er wordt, eerder of tegelijkertijd, een settlementproces voor SMA aansluitingen geïntroduceerd; 
e) Er wordt een reparatieproces voor SMA meetdata geïntroduceerd, waardoor settlementvolumes beperkt blijven; 
f) Op basis van de versie van de Energiewet die voorligt bij de Raad van State wordt bovendien verondersteld dat profielallocatie per 2026 geheel, of vrijwel geheel, komt 

te verdwijnen waardoor alle aansluitingen als  slimme meter allocatie, als telemetrie, dan wel als gedimensioneerd worden afgehandeld.  
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a. Verondersteld wordt dat door deze  sterk afnemende populatie profielallocatie de settlementvolumes wederom met meer dan 80%  reduceren.  
b. Als gevolg daarvan wordt de settlement dan vrijwel geheel een proces van het rechtzetten van meetfouten c.q. storingen, in plaats van structureel ‘de 

afwijking van de eigen portfolio van het gemiddelde’ recht te zetten.  
g) Het transportdeel van het geprognotiseerde netverlies wordt op dynamische wijze bijgesteld op basis van de transportprognose. Hierdoor is het verschil tussen 

geprognotiseerd en werkelijk netverlies kleiner, en hoeft er minder volume gesettled te worden.  
 
De combinatie van de voorgaande uitgangspunten leidt tot het overkoepelende uitgangspunt dat het te verrekenen volume drastisch gereduceerd zal worden in de komende 
jaren. Hoewel daarmee het relatieve prijsrijsico niet afneemt, zal het totale prijsrisico (settlementvolume maal prijs) aanzienlijk afnemen.  

2.5 Prijsbasis 

Zoals eerder aangegeven is een belangrijk knelpunt van de huidige settlementprijs dat de prijsbasis die gehanteerd wordt in de settlement niet gelijk is aan die in het voorliggende 
verrekenproces, de onbalansverrekening. In de doelstellingen is bewust gesteld dat de te hanteren prijsbasis voor de settlement zo gelijk mogelijk moet zijn aan die van de 
onbalansverrekening. Daarom wordt voorgesteld om de nieuwe settlementprijzen te baseren op de onbalansprijs.  
Officieel bestaan er per OVP twee onbalansprijzen; “een onbalansprijs voor BRP-overschot en een onbalansprijs voor BRP-tekort. De regeltoestand van het systeem bepaalt of de 
onbalansprijs voor BRP-overschot en BRP-tekort gelijk is voor een ISP, of twee verschillende waarden kent. Er kan worden gesteld dat wanneer gedurende een ISP regeltoestand 0, 1 
of -1 geldt, is de onbalansprijs voor een BRP-overschot gelijk aan die voor een BRP-tekort. Wanneer er binnen een ISP regeltoestand 2 geldt, verschillen deze onbalansprijzen van 
elkaar.”13 In de situatie dat er sprake is van twee prijzen in één OVP, zal er een weging moet plaatsvinden. Regeltoestand 2 heeft gemiddeld gezien in 7% van de OVP’s opgetreden 
in 2021 en in 11% van de OVP’s van 2022 (t/m juli). De situatie dat regeltoestand 2 voorkomt is licht toegenomen en gezien de huidige ontwikkeling op het net is de verwachting 
dat deze trend zich zal voortzetten in de komende jaren. Het voorstel is daarom, voor de OVP’s waar regeltoestand 2 optreedt, de twee prijzen te wegen naar de volumes waar ze 
op toegepast in de balancering; De formule voor een settlementprijs per OVP is14: 
 

 
13 ‘Onbalanprijssystematiek; Hoe komen de geldstromen tot stand’, Tennet, 29 maart 2022, 
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/SO_NL/Onbalansprijssystematiek.pdf 
14 De termen overschot en tekort zijn overgenomen uit de Europese Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor 
de elektriciteitsbalancering, artikel 54 lid 6. 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
|𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂| ∗ 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + |𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂|  ∗  𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

|𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  +  𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂|  

 
Om tot een maandprijzen te komen, is een weging nodig over de OVP’s heen. Dit wordt in een latere paragraaf besproken. 

2.6 Tijdsresolutie en onderscheid tariefperiode 

In de allocatie worden verschillende allocatiegroepen onderkend te weten: Telemetrie, SMA en Profiel (GV en KV) en Gedimensioneerd. Voor elk van deze groepen zal bepaald 
moeten worden of het, in kader van het reduceren van het ‘maandgemiddelde’ prijsrisico, mogelijk is om te verrekenen op OVP niveau, of dat een minder gedetailleerde resolutie 
onvermijdelijk is. Tevens wordt geanalyseerd of het voor de betreffende categorie van nut is om een onderscheid aan te blijven houden per tariefperiode. 
 
Resolutie Settlement Telemetrie GV 
De Settlement Telemetrie GV heeft de uitdaging dat er zowel een verschil kan optreden tussen (a) de na de allocatie aangeleverde volumes op OVP niveau en de (definitief) 
gealloceerde volumes en (b) de (nieuwe) kalendermaand volumes op totaalniveau en de kalendermaand volumes op OVP niveau.  

Het kleinst mogelijke tijdsinterval bij (a) is de OVP en bij (b) een maand. Voor verdere toelichting hierop wordt verwezen naar issue IC257 Settlement GV Telemetrie.  Zoals in de 
uitgangspunten aangegeven, gaan we er vanuit  dat een groot deel van de correcties op OVP niveau aangeleverd zal worden. De mate waarin dit werkelijk het geval zal zijn is op 
dit moment nog niet bekend en zal zich de komende jaren moeten na implementatie IC279 bewijzen. Of en in welke mate het ‘maandgemiddelde’ prijsrisico voor deze groep 
gereduceerd wordt, hangt hier volledig van af.  
Omdat verwacht wordt dat de te verrekenen volumes met een maandresolutie relatief beperkt zullen zijn (zie uitgangspunt a), en het onderscheid naar tariefperiode in de 
meetketen uiteindelijk als eindig wordt beschouwd gezien de ontwikkelingen in de energiemarkt rondom vraagrespons, wordt een onderscheid qua prijs naar tariefperiode voor 
deze allocatiegroep niet als doelmatig gezien.  
 
Resolutie Settlement Profielaansluitingen (GV en KV) 
Voor profielkleinverbruikaansluitingen dient de leverancier ééns per jaar een stand aan te leveren. In de praktijk vinden vaker opnames plaats, bijvoorbeeld bij op afstand 
uitleesbare meetinrichtingen vanuit verplichtingen bij gewijzigde belastingen (1 januari),  gewijzigde prijzen of bij mutatieprocessen15. Hoewel vanuit wettelijke verplichtingen 
vanaf eind 2021 twee jaar dagstanden worden opgeslagen voor aansluitingen, en deze onder andere toegankelijk zijn voor leveranciers, en vanuit de reguliere uitlezing van de 

 
15 Inhuizingen, uithuizingen, switches en einde levering. 
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slimme meters maandstanden beschikbaar zijn, zijn er geen procesafspraken die afdwingen dat deze standen ook gebruikt kunnen worden voor de settlement van 
profielaansluitingen. Dit is mede het gevolg van de (interpretatie van en discussies n.a.v.) AVG-wetgeving. Voor kleine aansluitingen die als profielgrootverbruikaansluiting 
gealloceerd worden (zogenaamde Artikel 1, lid 2 of lid 3), is de meetverantwoordelijke, indien er geen sprake is van een mutatieproces16, verplicht jaarlijks een stand aan te 
leveren, maar slecht ééns in de drie jaar is een fysieke opname hierbij verplicht. Voor profielgrootverbruikaansluitingen die in de E3 profielcategorie vallen, is de 
meetverantwoordelijke verplicht maandelijks opgenomen of afgelezen standen aan te leveren.  

 
Voor alle profielgrootverbruikaansluitingen (o.a. Artikel 1, lid 2 of lid 3 aansluitingen), behalve die in de profielcategorie E3 vallen17, is er een uitdaging voor de resolutie van de 
settlement. In tegenstelling tot telemetrie aansluitingen (en E3 profiel) is er geen vast maandelijks moment voor opname, noch voor alle aansluitingen een vaste frequentie. 
Hoewel met deze willekeurige periodes wel een volumeverschil te berekenen is tussen het vastgestelde verbruik en de gealloceerde volumes voor de aansluiting, is het niet 
praktisch voor deze willekeurige periode een eigen settlementprijs te berekenen. Daarom is in het bestaande settlementproces gekozen om de periodieke verbruiken eerst met 
behulp van profielfracties op te knippen naar maanden, dan pas de vergelijking met de allocatie te maken en vervolgens de maandprijzen te hanteren.  
 
Voorafgaand aan de komende implementatie van de ‘tijdelijke profielallocatiemethode’ (issue IC273) stemt de administratieve verdeling veelal niet overeen met de werkelijke 
volumes, niet per aansluiting en niet naar maanden. Er is zelfs in bepaalde mate manipulatie mogelijk in de verdeling naar maanden door voor bepaalde categorieën aansluitingen 
extra maandstanden in te dienen, of voor anderen dit achterwege te laten. Per invoering van IC273 wordt echter verwacht dat deze verdeling in hoge mate realistisch zal zijn. 
Daarmee zijn de bedenkingen in het huidige model bij het hanteren van een kalendermaandprijs, niet langer van toepassing. Een andere recente ontwikkeling is dat leveranciers, 
door de sterk stijgende c.q. volatiele energieprijzen, variabele contracten op basis van maandelijkse wijzigende prijzen laten verlopen, waar dat eerder nog jaarlijkse of 
halfjaarlijkse wijzigende prijzen waren. Indien de aangeslotene beschikt over een slimme meter, is er dan de plicht voor de leverancier om bij elke wijziging van prijs een 
meterstand te collecteren en vast te stellen. Daarnaast is er met de implementatie van de Energiewet de optimalisatie van de meetketen voor kleinverbruik beoogd, waarbij de 
netbeheerder maandelijks op iedere eerste dag van de maand standen betreffende de eerste kalenderdag uitleest, en deze distribueert en gebruikt voor het vaststellen van het 
verbruik voor settlement. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan het zo correct mogelijk toekennen van de volumes naar maanden, wat een enorme verbetering is ten opzichte 
van het verleden. Er zal dus weliswaar noodgedwongen afgerekend moeten worden op maandniveau (in plaats van het geprefereerde OVP), waardoor het ‘maandgemiddelde’ 
prijsrisico zal blijven bestaan, maar wel met het vertrouwen dat het volume per maand steeds juister is en de te verrekenen volumes ook aanzienlijk lager zullen zijn. 
 
Met betrekking tot het al dan niet behouden van het onderscheid per tariefperiode is er een aantal relevante overwegingen.  

 
16 Naast de bij kleinverbruik genoemde, tevens een wissel van BRP. 
17 Er is een kleine groep E3 aansluitingen welke handmatig worden opgenomen, en waarvoor de start en (tot) einddatum niet exact op de eerste van de maand 
vallen. Ook deze worden, net als Artikel 1, lid 2 of 3 aansluitingen, ‘geknipt’ naar maanden in de reconciliatie. 
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• Ten eerste wordt deze allocatiegroep als eindig gezien, in de veronderstelling dat met de Energiewet de basis wordt gelegd tot het overgaan op slimme meter allocatie 
voor vrijwel alle aansluitingen die nu nog middels profielallocatie worden afgehandeld.  

• Tevens wordt verondersteld dat de profielallocatie eerder zal verdwijnen dan het onderscheid naar tariefperiode uit de meetketen, inclusief het opgedeelde SJI en SJA 
per afnamecategorie.  

• Tenslotte is in de ‘dynamische profielallocatie’ het gebruik van het onderscheid per tariefperiode bestendigd, met profielfracties welke per tariefperiode-specifiek SJI/SJA 
worden toegepast. Hierbij is wel belangrijk te vermelden dat er in theorie, mits een verantwoorde basis van weging wordt gekozen voor de maandgemiddelde prijs, er 
geen evidente financiële voordelen worden verondersteld in het behouden van dit onderscheid. Het stelt de netbeheerder, als drager van het netverlies, of het collectief 
van BRP’s wel bloot aan een beperkt ‘wissel’ prijsrisico, indien in de settlement een volume ‘verschuift’ van een allocatiegroep met onderscheid naar tariefperiode, naar 
één zonder, omdat verschillende prijzen gehanteerd worden. Indien dergelijke verschuivingen gemiddeld gezien verdeeld zijn over de OVP’s van de maand conform de 
wegingsfactor van de prijsbepaling, of daar niet te veel van afwijken, word beredeneerd dat dat specifieke prijsrisico nihil is. Daarom wordt gekozen, op nadrukkelijk 
verzoek van de BRP’s, om gedurende de verondersteld relatief korte periode dat dit profielallocatiemodel wordt toegepast, het onderscheid naar tariefperiode voor 
deze allocatiegroep te behouden in de periode van de settlement.   

 
Op verzoek van  werkgroep IC252 wordt er geen onderscheid naar tariefperiode gehanteerd voor de verrekeningen voor profielgrootverbruikaansluitingen in het verrekenproces 
voor meetfouten wat na de  settlement wordt toegepast18. Dit zodat het proces direct toekomstbestendig kan worden ingericht, in de veronderstelling dat 
profielgrootverbruikaansluitingen op relatief korte termijn zullen ophouden te bestaan. Daarnaast verwacht men dat het aantal te verrekenen cases beperkt zal zijn en dat het 
exacter toewijzen van het te verrekenen volume, middels onderscheid naar tariefperiode, niet opweegt tegen voorziene complexiteitsreductie.   
 
Resolutie Verrekenen volumeverschillen Slimme Meter Allocatie 
Voor Slimme Meter Allocatie (SMA) aansluitingen weten we dat deze volumes noodgedwongen op maandniveau gesettled moeten worden omdat er in verband met 
privacyrichtlijnen geen volumeverschillen op OVP niveau beschikbaar zijn per allocatiepunt per kalendermaand. Hoewel daarmee er een ‘maandgemiddeld’ prijsrisico blijft 
bestaan, zal deze naar verwachting voor deze groep, gezien de eerdergenoemde veronderstellingen over de nieuwe reparatiemethodiek en focus op meetdatakwaliteit van de 
slimme meters, slechts toepasselijk zijn voor heel kleine correcties ten opzichte van het volume van deze groep. Hoewel op basis van de huidige meetketen het mogelijk is de 
periodieke volumes per tariefperiode vast te stellen, en in theorie met enige investeringen mogelijk zou zijn om de allocatieresultaten ook zo te verleden, wordt dit niet als 
wenselijk gezien. Dit komt met name voort uit het feit dat het SMA proces verondersteld wordt het ‘eindmodel’ te zijn voor de allocatie van kleine aansluitingen en dat ten 
opzichte van die tijdshorizon het onderscheid naar tariefperiode in de meetketen al snel zal verdwijnen. Bovendien lijkt het redelijk te veronderstellen dat de te verrekenen 

 
18 Dit zorgt er voor dat alle grootverbruikaansluitingen elektriciteit zonder onderscheid naar tariefcategorie kunnen worden verrekend in dit nieuwe proces. 
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volumes willekeurig verdeeld zullen zijn over de tariefperiodes, en dat daarmee een onderscheid niet persé zou bijdragen tot een rechtvaardiger prijs en verrekening. Tenslotte 
spaart het een investering uit om de allocatievolumes toe te rekenen aan tariefperiodes, wat met name bij netgebieden met meerdere schakeltijden veranderingen c.q. speciale 
voorzieningen in het SMA proces zouden vereisen. Daarom wordt er gekozen om voor de allocatiegroep SMA geen onderscheid te maken naar tariefperiode in de 
maandsettlementprijs. 
 
Resolutie Settlement Gedimensioneerde aansluitingen19 
Gedimensioneerde onbemeten aansluitingen hebben een belastingprofiel dat op basis van een set gegevens berekend wordt, zoals omschreven in de codes. Indien deze gegevens 
onjuist blijken, dan kan slechts middels een herberekening met dezelfde berekeningsmethodiek het juiste belastingprofiel bepaald worden. In theorie is daarom nu bij de 
correcties altijd de data per OVP beschikbaar, waardoor een verrekening op dat niveau ook wenselijk is. De distributie van deze gewijzigde OVP data na de allocatie is echter nog 
niet ingeregeld; de distributie van kalendermaandtotalen wel (middels het verbruiksbericht).  

 
De werkgroep Settlement Gedimensioneerde aansluitingen moet bepalen of er synergie te behalen is door de gedimensioneerde meetwaarden als kwartiermeetdata te versturen, 
en daarmee een vergelijkbaar proces te creëren als voor reguliere telemetriegrootverbruikaansluitingen. Totdat helder is welke keuze wordt gemaakt met betrekking tot de 
distributie, en gegeven de onduidelijkheid hoe met onbemeten aansluitingen omgegaan zal worden in Energiewet, is het nodig om ook voor deze groep de prijs in twee resoluties 
(OVP en maand) vast te stellen. 
 
Hoewel er de sterke wens is om het aantal onbemeten aansluitingen c.q. het volume dat middels dimensionering wordt gealloceerd zoveel mogelijk te reduceren, wordt 
verondersteld dat er nog lange tijd een groep aansluitingen deze allocatiemethode zal vereisen. Zoals aangegeven is de hoop dat voor gedimensioneerde aansluitingen een groot 
deel van het volume middels verrekeningen op OVP niveau afgehandeld kunnen worden. Een algemene maandprijs hanteren voor gedimensioneerde aansluitingen zal 
controversieel zijn, zeker zolang openbare verlichting een belangrijk deel van deze populatie vormt en de afname zich qua patroon sterk onderscheidt van het gemiddelde 
verbruikspatroon van andere allocatiegroepen. Een onderscheid naar tariefperiode zou voor deze allocatiegroep zeker helpen om de prijs beter aan te laten sluiten bij het 
veronderstelde patroon van de correcties (het voorkomen van een ‘weging’ prijsrisico). Echter, aangezien voor alle andere ‘toekomstbestendige’ allocatiegroepen is gekozen dit 
onderscheid niet aan te houden, en de te verrekenen volumes in deze allocatiegroep nihil zijn ten opzichte van de andere categorieën, kiezen we er voor hetzelfde te doen voor 
gedimensioneerd. De middelen die worden uitgespaard om dit onderscheid niet te hoeven maken in de allocatieresultaten (net als bij SMA) in het nieuw te ontwerpen 

 
19 Zie Informatiecode Elektriciteit en Gas Bijlage 2 voor definitie en huidige werking 
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settlementproces voor deze categorie aansluitingen, kunnen beter ingezet worden in het omzetten van zoveel mogelijk van deze aansluitingen naar een ‘bemeten’ situatie. Iets 
wat met name bij openbare verlichting voor een groot deel van de populatie een realistisch perspectief is op lange termijn.  
 
Resolutie verrekeningen grootverbruikaansluitingen na settlementperiode (IC252)  
Als het settlementproces voor een bepaalde verbruiksperiode definitief is afgerond, stelt IC252 voor om voor grootverbruiksaansluitingen daarna (tot de verjaringstermijn) te 
verrekenen tussen netbeheerder en leverancier. Gezien de verwachte beperkte frequentie van dergelijke verrekeningen, en de sterkte wens om een eenvoudig proces in te 
richten, is vanuit de werkgroep aangegeven dat voor dit proces men wilt afrekenen met een settlementproces op maandniveau. De nieuwe OVP meetdata die wordt aangeleverd 
in het gecorrigeerde maandmeetbericht wordt in dit proces genegeerd.  Daarbij wordt de maandprijs zonder onderscheid naar tariefperiode gehanteerd omdat deze een 
duurzame inrichting van dit nieuwe proces mogelijk maakt. Zoals reeds bij de paragraaf over profielaansluitingen aangegeven, creëert dit voor profielgrootverbruikaansluitingen 
een verschil tussen de twee opvolgende verrekenprocessen.  
 
Overzicht voorgestelde resoluties per allocatiegroep 

Allocatiegroep Resolutie 

SMA  Maand 
Telemetriegrootverbruik OVP en Maand 
Profiel allocatiepunten Maand (met onderscheid naar tariefperiode in de reconciliatie) 
Gedimensioneerde allocatiepunten OVP en Maand 

2.7 Weging maandprijs 

Nu we in de vorige paragraaf tot de conclusie zijn gekomen dat er naast een OVP prijs, ook maandprijzen nodig blijven (en voor profiel met onderscheid naar tariefperiode) is de 
vraag hoe we tot een goede maar werkbare weging kunnen komen om de resolutie van de prijsbasis om te rekenen naar een gemiddelde maandprijs. Zoals aangegeven in 
paragraaf 2.3 is de huidige weging op basis van puur de afname van profielklanten niet wenselijk. Daarnaast is de vraag of er één maandprijs moet komen, eventueel een 
onderscheid gemaakt moet blijven worden naar tariefperiode, en een nieuw onderscheid moet komen naar allocatiegroep en/of energierichting. 
 
Verdeling en Opdeling 
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De perfecte weging voor een ‘onterecht volume’ van een individuele aansluiting binnen een maand, is de werkelijke verdeling van het ‘onterecht volume’ over de maand. Immers, 
de BRP partij (met de hypothetisch glazen bol met betrekking tot het werkelijke volume) voor de aansluiting heeft ook conform deze verdeling voor de ‘onterechte volumes’ per 
OVP de onbalansprijs betaald, en als je voor de bepaling van de settlementprijs precies die weging zou gebruiken, zou je exact de gedurende die maand onterecht opgelopen 
kosten recht zetten. Als deze verdeling bekend was (OVP meetdata), dan was de weging niet nodig, omdat ook op OVP afgerekend had kunnen worden. Omdat deze verdeling 
voor de groepen c.q. volumes waarop we de maandprijs toepassen de werkelijke verdeling van de correctie over de maand per definitie niet bekend is, hebben we een 
veronderstelling c.q. fictie nodig met betrekking tot de verdeling van deze ‘onterechte volumes’ over de maand.  
 
In het huidige (profiel)allocatiemodel (voor invoering van de dynamische profielallocatiemethode) is het voor profielaansluitingen evident in welke delen van de dag c.q. maand de 
meeste ‘onterechte volumes’ worden toegerekend: op het moment dat er sprake is van decentrale invoeding. Echter, met het meenemen van de invoeding in separate 
profielfracties in de dynamische profielallocatiemethode, en het daarmee gemiddeld gezien veel accurater volgens het werkelijke verbruik van de aansluiting  alloceren, zou zelfs 
voor deze groep de verdeling van de ‘onterechte volumes’ onvoorspelbaar moeten worden. Een vergelijkbare situatie treedt op bij SMA. Er is geen reden om aan te nemen dat 
verstoringen structureel vaker optreden in bepaalde delen van de maand, noch dat de toekomstige reparatiemethodes in bepaalde delen van de maand de berekende meetdata 
meer doet afwijken van het werkelijke volume dan andere. Bij telemetrie aansluitingen hoeft slechts voor het gedeelte van de ‘onterechte volumes’ welke niet naar OVP’s zijn 
toegerekend tot een verdeling gekomen te worden, echter ook daarvan is allesbehalve evident dat deze volumes meer zijn opgetreden in een bepaalde deel van de dag of maand.  
 
Het lijkt echter wel redelijk te veronderstellen dat in OVP’s waarin gemiddeld gezien meer volume is uitgewisseld, meetfouten, maar ook onvolkomenheden in de 
profielfractieberekening een relatief sterker effect hebben. Daarbij is het belangrijk te onderkennen dat die zowel kunnen optreden bij de meting c.q. berekening van afname als 
invoeding. Daarmee lijkt het onredelijk om de weging op een gesaldeerd volume te laten plaatsvinden, zoals effectief nu het geval is bij het bepaling van de huidige 
settlementprijs. Dit leidt er nu immers toe dat OVP's waarin profielaansluitingen veel invoeden en er fysiek veel uitgewisseld wordt met andere aansluitingen, juist minder 
meetellen in de weging van de maandprijs. Bij het komen tot een nieuwe weging, in welke opdeling dan ook, is het daarom van belang dat het volledige energievolume dat is 
uitgewisseld tussen aansluitingen, dus zowel invoeding als afname, in absolute termen meeweegt in de weging van de settlementprijs. Hierbij is wel van belang de volumes op alle 
koppelpunten uit te sluiten van de weging, omdat er anders dubbeltellingen ontstaan op nationaal niveau.  
 
Hoe specifieker de prijzen opgedeeld worden naar groepen (homogene) aansluitingen, en/of specifiek kenmerk van het volume (b.v. energierichting, tariefperiode), hoe 
effectiever de weging in theorie is in het bepalen van een maandprijs die aansluit bij het verloop van het ‘onterecht volume’ door de maand heen voor die groep, of dat specifieke 
soort volume. Afname voor profielklanten laat bijvoorbeeld een ander patroon zien dan invoeding over de maand heen en zelfs per profielcategorie zou daarmee het gewogen 
gemiddelde van de OVP prijzen over de maand heen anders uitkomen. Ook wijken de afname- en invoedingspatronen van telemetrieaansluitingen gemiddeld gezien af van die van 
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profielaansluitingen. Hiervoor separate prijzen berekenen, zou in theorie beter aansluiten bij de bedragen die de BRP in het glazen bol scenario ‘onterecht’ heeft moeten 
afrekenen in de onbalansverrekening.  
 
Deze aanpak heeft echter ook een belangrijk nadeel: het stelt BRP’s en netbeheerders bloot aan een ‘wissel’ prijsrisico, omdat het netverlies de ‘tegenpartij’ is van alle 
settlementtransacties. Neem het theoretische voorbeeld dat de netbeheerder het netverlies conform werkelijkheid genomineerd heeft (‘glazen bol’), maar er sprake blijkt van een 
forse meetfout in een telemetrie aansluiting, waarbij 10.000 kWh te weinig invoeding is gemeten. Dit wordt gecorrigeerd binnen de settlementperiode maar niet op een specifiek 
OVP. Dat volume is in de allocatie ook te weinig toegerekend aan het profieldeel, en zodra de werkelijke meetdata bekend wordt voor alle profielaansluitingen, zal dit middels de 
settlement alsnog in rekening gebracht worden bij de juiste BRP's , door de constatering voor profielaansluitingen dat de totale (decentrale) invoeding lager is dan gealloceerd 
en/of de afname hoger. Stel dat deze verrekeningen in het eerste verrekenproces (settlement telemetrie) tegen specifieke gewogen gemiddelde prijs voor telemetrie- invoeding 
wordt bepaald, en het tweede verrekenproces (huidige settlement) tegen gemiddelde prijzen voor profiel- invoeding en profiel afname worden verrekend. Dan is vrij voorspelbaar 
dat deze prijzen uiteenlopen, en dat de netbeheerder, zelfs in de theoretische situatie dat de netverliesinschatting volledig accuraat is, met een saldo overblijft (positief of 
negatief) welke het collectief aan BRP’s heeft gefinancierd. De onvoorspelbare ‘wissel’ prijsrisico als gevolg hiervan landt allemaal bij de regionale netbeheerder, en het 
omgekeerde prijsrisico bij de BRP. De vraag is of dat niet een te hoge prijs is van deze wens voor accuraatheid. Moet 1 kWh in een maand te verrekenen volume, indien de 
specifiek OVP niet bekend is, niet gewoon in redelijkheid in alle processen hetzelfde kosten? 
 
Jarenlang hebben de settlementprocessen kunnen functioneren op basis van één maandsettlementprijs, opgedeeld naar tariefperiode. Dit in een context dat zeer significante 
volumes gesettled werden. Zoals in de uitgangspunten aangegeven zullen middels de settlementprijs te verrekenen volumes in de komende jaren aanzienlijk afnemen. De 
werkgroep denkt dat het van belang is tot een realistische gemiddelde maandprijs te komen welke recht doet aan de prijzen waartegen de ‘onterechte volumes’ zijn toegerekend 
in de onbalansverrekening. Echter, gezien de geplande toekomstige ontwikkelingen is het niet te rechtvaardigen om nu maandprijzen per allocatiegroep te introduceren. De 
verbetering qua ‘weging’ prijsrisico weegt onvoldoende op tegen de additionele complexiteit en risico’s die extra prijzen opleveren. Uiteraard blijven er nog steeds prijsrisico’s 
over, met name indien verschillen in één proces tegen OVP worden verrekend en in het andere tegen een gemiddeld maandprijs. Echter, dat verschil zorgt ervoor dat tegen een zo 
accuraat mogelijke prijs het ‘onterechte volume’ recht gezet wordt. Bij het maandgemiddelde is de verdeling over de maand reeds fictief c.q. een veronderstelling, en daarmee 
slecht te onderbouwen dat een gemiddelde weging over alle allocatiegroepen heen tot significante additionele prijsrisico’s (P x Q) leidt voor de markt als geheel.  
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Daarom wordt voorgesteld om de weging van de maandprijzen te laten plaatsvinden op basis van het definitief absoluut landelijk allocatievolume (absoluut invoeding + absoluut 
afname) per OVP over alle allocatiegroepen heen, inclusief de netverliezen20. Het landelijke allocatievolume omvat zowel de definitieve allocatievolumes op LNB, RNB als GDS 
netten, waarbij volumes op koppelpunten genegeerd worden om dubbeltelling te voorkomen. De netverlies volumes in de weging meenemen voorkomt dat een afwijking tussen 
werkelijk en gealloceerd netverlies een invloed heeft op de weging.  

2.8 Effecten overgang oude naar nieuwe maandprijzen  
 
Tot op heden vindt settlement plaats op basis van de reconciliatieprijs. Met de implementatie van IC279 wordt niet alleen een nieuwe settlementprijs per OVP geïntroduceerd, 
maar wijzigt ook de berekening van de maandprijs (met en zonder tariefperiode). Ter ondersteuning van de keuzes die in IC279 gemaakt zijn, is een eenvoudige data-analyse 
uitgevoerd. Daarvoor is data gebruikt die bij TenneT beschikbaar is.  
 
Effect weging absoluut allocatievolume 
In dit voorbeeld is als uitgangspunt genomen om 250 mln. kWh per maand te moeten verrekenen, wat niet aan een specifieke OVP toe te wijzen is. Dat is zo’n 1 tot 3% van het 
absolute allocatievolume van een maand. 
 
Voor de afgelopen tweeënhalf jaar zijn de allocatiedata en de onbalansprijzen (op- en afregelprijs) per OVP uit de TenneT systemen gehaald. Voor elke OVP is het absolute 
allocatievolume, gedeeld door het totale absolute allocatievolume van de maand, als weging genomen en vermenigvuldigd met de gemiddelde onbalansprijs. Die laatste is het 
gemiddelde tussen de prijs voor opregelen en de prijs voor afregelen. Het op basis hiervan te verrekenen bedrag is afgezet tegen de kosten als dit op basis van de huidige 
normaal/laag21 settlementprijs verrekend zou zijn. Tevens zijn de verschillen weergegeven in de grafiek, waarbij een positief verschil erop duidt dat de verrekening op basis van de 
gewogen onbalansprijs hoger uitpakt dan de verrekening middels de reconciliatieprijs. De trendlijn van deze verschillen laat een licht dalende trend zien. 

 
20 In de praktijk zal dit, grosso modo nauwelijks afwijken van een weging op afname alleen, omdat op nationaal niveau invoeding en afname logischerwijze 
overeen moeten stemmen. 
21 Normaal/laag op basis van nachttarief, dus laag startend om 23 uur 
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In de Excel “Weging absolute allocatie” zijn alleen die uitkomsten van de berekeningen per maand vastgelegd. De onderliggende data is in het kader van Algemene Verordening 
Gegevensbescherming niet openbaar deelbaar. 
 
Effect onbalansprijs normaal/laag 
In bovengenoemd voorbeeld is de onbalansprijs per OVP uitgerekend en gebruikt in de verrekening. Je zou hiervoor ook een gemiddelde maandprijs normaal en laag op basis van 
de onbalansprijs kunnen gebruiken en die afzetten tegen de reconciliatieprijs. Deze berekening op maandbasis is hieronder weergegeven. Tevens zijn de verschillen weergegeven 
in de grafiek, waarbij een positief verschil erop duidt dat de verrekening op basis van de gemiddelde onbalansprijs hoger uitpakt dan de verrekening middels de huidige 
reconciliatieprijs. De trendlijn van deze verschillen laat zowel bij normaal als laag een dalende trend zien. 
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De gebruikte data is maanddata van 2016 t/m 2021, die te downloaden is van de TenneT website. In de Excel “normaal laag” is deze data opgenomen. 
 
Effect één maandprijs vs. gewogen normaal/laag prijs 
Als je de prijs per OVP bepaald hebt, zou je kunnen overwegen deze te middelen op basis van normaal en laag OVP’s. Maakt dat verschil in de verrekening? Hiervoor is geen 
productiedata gebruikt, maar bijgevoegd voorbeeld (zie onderstaande tabellen). 
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In het eerste deel (Factuur op basis van weging allocatie) is berekend wat de totaal factuur is als je de volumes * de prijs per OVP uitrekent. Totaalbedrag komt dan op € 
20.000,00. 

 
In het tweede deel (Factuur op basis van weging i.c.m. normaal/laag) is op basis van dezelfde hoeveelheden en OVP-prijzen eerst een gemiddelde normaal en laag OVP-prijs 
bepaald en die vermenigvuldigd met de volumes. De totaalfactuur blijft dan hetzelfde, echter de factuur per OVP verandert. 
 
Conclusie 
Het gebruik van de onbalansprijs veroorzaakt op maandniveau geen grote verschillen ten opzichte van de reconciliatieprijs, echter wel op OVP niveau. De standaarddeviatie van de 
onbalansprijs is 2x zo groot als de standaarddeviatie van de EPEX prijs, dus de onbalansprijs is volatieler. 
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3 Gekozen oplossing 

3.1 Inleiding 

Nadat in het vorige hoofdstuk de afwegingen beschreven zijn, wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt welke settlementprijs per allocatiegroep wordt toegepast. Ook wordt het proces 
voor het vaststellen van de settlementprijzen uitgewerkt. 

3.2 Settlementprijzen22  

Alles overwegende worden er drie typen settlementprijzen onderscheiden:  
1) Settlementprijs per OVP 
2) Settlementprijs per maand zonder tariefperiode 
3) Settlementprijs per maand met tariefperiode (normaal en laag) 

 
1) Settlementprijs per OVP 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =
|𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂| ∗ 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 + |𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂|  ∗  𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 

|𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  +  𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂|  

 
2) Settlementprijs per maand zonder tariefperiode 

Settlementprijs (maand) wordt berekend door een volume gewogen gemiddelde van settlementprijs (OVP) voor alle OVP ‘s in de betreffende maand waar als wegingsfactor voor 
een bepaalde OVP de som van de absolute waarde van de afname allocatie en absolute waarde van de invoeding allocatie voor de betreffende OVP wordt gehanteerd. 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
∑ ���𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

∑ ��𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 
 

22 De settlementprijs kan negatief worden als gevolg van een negatieve onbalansprijs. Hiermee dient bij het ontwerp van de berichtenuitwisseling rekening 
gehouden te worden. 
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Waarbij het allocatievolume23 zowel invoeding als afname van actieve energie betreft, en volumes van koppelpunten niet worden meegenomen. 
 

3) Settlementprijs per maand met tariefperiode (normaal en laag) 
Settlementprijs (maand; tariefperiode normaal of laag) wordt berekend door een volume gewogen gemiddelde van settlementprijs (OVP) voor alle OVP ‘s in de betreffende maand 
welke binnen de tariefperiode normaal of tariefperiode laag vallen waar als wegingsfactor voor een bepaalde OVP de som van de absolute waarde van de afname allocatie en 
absolute waarde van de invoeding allocatie voor de betreffende OVP wordt gehanteerd. 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑂𝑂 =
∑ ���𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑇𝑇𝑂𝑂

∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

∑ ��𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑇𝑇𝑂𝑂
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 
Waarbij het allocatievolume zowel invoeding als afname van actieve energie betreft, en volumes van koppelpunten niet worden meegenomen. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de settlementprijzen per allocatiegroep. 
 

Allocatiegroep Settlementprijs 

SMA  Maandprijs zonder tariefperiode 
Telemetriegrootverbruik OVP-prijs (OVP-volume) en Maandprijs zonder tariefperiode (maandvolumes) 
Profielaansluitingen24 Reconciliatie: Maandprijs met tariefperiode 

Meetfouten GV Verrekenproces: Maandprijs zonder tariefperiode 
Netverliezen Volume verrekend tegen de prijs van het betreffende settlementproces/verrekenproces (SMA, TMT, 

PRF, DIM) 
Gedimensioneerde aansluitingen OVP-prijs (OVP-volume) en Maandprijs zonder tariefperiode (maandvolumes) 

 

 
23 De gegevens overeenkomstig artikel 10.20 van de netcode 
24 Zowel toe te passen bij reconciliatie, als bij IC011c 
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3.3 Proces Vaststellen settlementprijzen 

Het doel van het proces Vaststellen settlementprijzen is het berekenen en beschikbaar stellen van de settlementprijzen, zodat deze prijzen gebruikt kunnen worden in de 
settlementprocessen. 
 
Procesplaat 

 
  
Procesafspraken 

• De settlementprijzen worden in Euro’s per MWh vastgesteld, met 2 decimalen; 
• De settlementprijzen voor het product elektriciteit worden berekend en vastgesteld door de Landelijk netbeheerder elektriciteit; 
• De Landelijk netbeheerder elektriciteit berekent en stelt de volgende settlementprijzen vast: 

o Settlementprijs per OVP 
o Settlementprijs per maand zonder tariefperiode 
o Settlementprijs per maand met tariefperiode (normaal en laag) 

 
• De settlementprijzen voor het product elektriciteit worden door de Landelijke netbeheerder elektriciteit publiek beschikbaar gesteld. 
• De allocatievolumes en balanceringsvolumes worden door de Landelijke netbeheerder elektriciteit publiek beschikbaar gesteld.  



Bijlage 3 Reconcilieatieprijzen 

BR-2022-1923  Pagina 100 van 112 
 

Kenmerk Datum  
BR-2022-1923 [datum]  

 
Procesbeschrijving 
1. Verzamelen gegevens 
De landelijk netbeheerder verzamelt de gegevens die nodig zijn om de settlementprijzen te berekenen.  

• Onbalansprijs per richting per OVP 
• Opregelvolume en afregelvolume per OVP 
• Allocatievolumes. 

 B 
2. Berekenen settlementprijzen 
De landelijk netbeheerder berekent de settlementprijzen conform de formules in paragraaf 3.2 

 
3. Beschikbaar stellen settlementprijzen 
De landelijk netbeheerder stelt de settlementprijzen, de balanceringsvolumes en de totale allocatievolumes publiek beschikbaar op haar website en via geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling. 
 
Termijnen 

• De landelijk netbeheerder elektriciteit stelt maandelijks uiterlijk op de 11e werkdag van de maand de settlementprijzen vast over de voorgaande maand.  
• De landelijk netbeheerder elektriciteit stelt de definitief vastgestelde settlementprijzen, de balanceringsvolumes en de allocatievolumes uiterlijk op de 11e werkdag van 

de maand over de voorgaande maand publiek beschikbaar.  
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Gegevensuitwisseling25 
 
OVP prijs 
De gegevensuitwisseling met betrekking tot het beschikbaar stellen van de settlementprijs per OVP voor de betreffende settlementmaand. 
 

Gegeven Toelichting 

Onbalansverrekeningsperiode Onbalansverrekeningsperiode (kwartier) waarvoor de prijs geldt 

Settlementprijs Prijs in Euro per MWh met 2 decimalen 

 
Maandprijs 
De gegevensuitwisseling met betrekking tot het beschikbaar stellen van de settlement maandprijs zonder en met tariefperiode voor de betreffende settlementmaand. 
 

Gegeven Toelichting 

 
25 De settlementprijs kan negatief worden als gevolg van een negatieve onbalansprijs. Hiermee dient bij het ontwerp van de berichtenuitwisseling rekening 
gehouden te worden. 
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Periode Kalendermaand waarvoor de prijs geldt 

Settlementprijs zonder tariefperiode Prijs in Euro per MWh met 2 decimalen 

Settlementprijs mét tariefperiode - normaal Prijs in Euro per MWh met 2 decimalen 

Settlementprijs mét tariefperiode - laag Prijs in Euro per MWh met 2 decimalen 

 
Allocatievolumes 
De gegevensuitwisseling met betrekking tot het beschikbaar stellen van de allocatievolumes die gebruikt zijn voor het bepalen van de maandprijs voor de betreffende 
settlementmaand. 
 

Gegeven Toelichting 

Periode Kalendermaand 

Allocatievolume invoeding per OVP Absoluut allocatievolume invoeding van het totale allocatievolume voor de betreffende 
kalendermaand 

Allocatievolume afname per OVP Absoluut allocatievolume afname van het totale allocatievolume voor de betreffende 
kalendermaand 
 

 
Balanceringsvolumes 
De gegevensuitwisseling met betrekking tot het beschikbaar stellen van de balanceringsvolumes die gebruikt zijn voor het bepalen van de maandprijs voor de betreffende 
settlementmaand. 
 

Gegeven Toelichting 

Periode Kalendermaand 

Opregelvolume per OVP Opregelvolume per OVP voor de betreffende kalendermaand 
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Afregelvolume per OVP Afregelvolume per OVP voor de betreffende kalendermaand 
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Informatiecode elektriciteit en gas 
 
5.3.4.3b 
Indien de leverancier in gebreke blijft en de regionale netbeheerder geen tijdig vastgestelde 
meterstand zoals bedoeld in 5.1.4.1 van de leverancier heeft ontvangen, noch een op afstand 
uitleesbare meterstand kon verkrijgen zoals bedoeld in 5.3.4.3, berekent de regionale netbeheerder 
een meterstand namens de leverancier overeenkomstig 5.1.3.3: 

a. binnen vijftien werkdagen na de mutatiedatum van het betreffende mutatieproces, bedoeld in 
3.1 tot en met 3.4 en 3.15, of 

b. binnen veertien maanden na de laatst vastgestelde meterstand, waarbij een meterstand wordt 
berekend en vastgesteld voor de datum van één jaar na de opnamedatum van de laatst 
vastgestelde meterstand. 

c. binnen vijftien werkdagen na de eerste kalenderdag van de maand voor een meterstand van 
een kleinverbruikaansluiting waarvan de allocatiemethode, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, de 
waarde “slimme-meter-allocatie” heeft. 

 
5.3.4.5 
Indien de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, de waarde “slimme-
meter-allocatie” heeft, bepaalt de regionale netbeheerder het verbruik voor de reconciliatie 
overeenkomstig 5.3.2, op basis van: 

(i) de overeenkomstig 5.1.3.4a vastgestelde meterstanden; 
(ii) de overeenkomstig 5.3.4.3, onderdeel c gecollecteerde meterstanden; 
(iii) de overeenkomstig 5.3.4.3a vastgestelde meterstanden, of 
(iv) de overeenkomstig 5.3.4.3b berekende meterstanden. 

 
5.3.5.1 
De regionale netbeheerder verstuurt uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de vastgestelde 
meterstand, bedoeld in 5.3.4.1, of uiterlijk vijf werkdagen nadat de regionale netbeheerder namens de 
leverancier een meterstand heeft bepaald en vastgesteld, bedoeld in 5.3.4.3, 5.3.4.3a en 5.3.4.3b, 
aan: 

a. de actuele leverancier de vastgestelde meterstand en het verbruik, bepaald in 5.3.4.4 en 
5.3.4.5., in geval van een vastgestelde, tussentijdse of fysieke meteropname; 

b. de oude leverancier de vastgestelde meterstand en het verbruik, bepaald in 5.3.4.4 en 
5.3.4.5., in geval van een leverancierswitch, uithuizing, eindelevering of inhuizing waarmee 
een uithuizing is uitgevoerd; 

c. de nieuwe leverancier de vastgestelde meterstand in geval van een leverancierswitch of 
inhuizing. 

 
 
[15-04-2000] besluit 00-011 
[27-02-2009] besluit 102466/23 
[12-05-2016] besluit 2016/202149 

Begrippencode elektriciteit  

 [….]  
[01-01-2003] besluit 101163/4 
 [27-02-2009] besluit 102466/23 
[12-05-2016] besluit 2016/202149 
[22-12-2018] besluit 18/032994 
[10-10-2022] ontwbesl. ACM/UIT/566495                                                                                                                                    

Reconciliatie:   
Verrekening over een bepaalde periode op basis van het verschil tussen het met behulp 
van profielen berekende verbruik ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid 
vastgestelde volume en het vastgestelde werkelijke verbruik volume tegen een 
gewogen marktprijs per MWh kWh, zoals vastgesteld op basis van bijlage 2 van de 
Netcode elektriciteit 
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[15-11-1999] besluit 99-005 
[17-02-2009] besluit 102466/23  
[12-05-2016] besluit 2016/202151 
[22-12-2018], besluit 18/032994 

Netcode elektriciteit  

 [….]  

[01-08-2013] besluit 103834/122     
[01-02-2019] besluit UIT/502876  

Artikel 10.17  

 [….]  
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[10-10-2022] ontwbesl. ACM/UIT/566495                                                                                                                                    

79.  De netbeheerder verzamelt ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet de hoeveelheid met zijn net uitgewisselde energie per 
netgebied, per BRP, per energierichting per onbalansverrekeningsperiode voor 
iedere BRP, op basis van de in het derde, vijfde en zevende lid bedoelde 
gegevens, voor elke waarde van allocatiemethode van aansluitingen, als 
bedoeld in 2.1.3 onderdeel s van de Informatiecode elektriciteit en gas, 
onderscheidenlijk, te weten:  
a.  “telemetrie”; 
b.  “slimme-meter-allocatie”. 
c. “profielallocatie”;  

 

 [….]  
[01-01-2003] besluit 101163/4 
[01-03-2004] besluit 101600/17 
[17-09-2011] besluit 103684/32 
[01-02-2019] besluit UIT/502876  

Artikel 10.27 
1.  De netbeheerders voeren gaat voor het verzamelen van de meetgegevens ten 

behoeve van de reconciliatie over maand M voor aansluitingen waarvan de 
allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in 2.1.3 onderdeel s van de 
Informatiecode elektriciteit en gas, de waarde “profielallocatie” heeft, uit over 
maand M aan de hand van meterstanden die betrekking hebben op maand M 
en die uiterlijk op de laatste dag van maand M+3 zijn vastgesteld. 

 

[01-01-2003] besluit 101163/4 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776  

2.  De netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet, zenden zendt uiterlijk de laatste werkdag van maand M+4 
het aan een BRP toe te rekenen totale reconciliatievolume voor de 
reconciliatieperiode zoals bedoeld in bijlage 2 aan de desbetreffende BRP en 
deze totalen van alle betrokken BRP’s aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet.  

 

[01-08-2013] besluit 103834/122 
[12-05-2016] besluit 2016/202152 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/50977 
[06-02-2021] besluit ACM/UIT/544512  

3. De netbeheerder zendt uiterlijk Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 
ontvangt aan de BRP van de netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van de volgens het vierde lid te 
ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconcilieerde aansluiting 
en per kalendermaand:  
a.  de kalendermaand waarin de reconciliatierun heeft plaatsgevonden;  
b.  de kalendermaand waarover het gereconcilieerde volume is vastgesteld; 
c.  de EAN-code van de aansluiting;  
d.  de bedrijfs EAN-code van de BRP;  
e.  de bedrijfs EAN-code van de leverancier;  
f.  de EAN-code van het netgebied waartoe de aansluiting behoort; 
g.  de standaardjaarafname voor normaaluren; 
h.  de standaardjaarafname voor laaguren; 
i.  het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens 

normaaluren; 
j.  het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens 

laaguren; 
k.  het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens normaaluren; 
l.  het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens laaguren.  

 

[01-01-2003] besluit 101163/4 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776  

4.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk Uiterlijk op 
de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt aan de BRP van de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet de volgende gegevens: 
a.  het totaal van de in het tweede lid bedoelde verzamelde gegevens; 
b.  de reconciliatieprijs, zijnde de gewogen gemiddelde day-ahead-

clearingprijs voor de normaaluren en de laaguren periode . De wijze 
waarop deze prijs wordt bepaald overeenkomstig is vermeld in bijlage 3, 
artikel 6; en 

c.  het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag. 
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[01-01-2003] besluit 101163/4             
[01-08-2013] besluit 103834/122               
[01-02-2019] besluit UIT/502876                                                      

5.  De BRP’s die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat de te betalen 
bedragen op de eerste dinsdag na de in het vierde lid bedoelde moment zijn 
gestort op een bankrekening die de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet daartoe heeft opgegeven door de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende bankrekening, tenzij 
tussen bedoelde moment en de eerste dinsdag niet meer dan drie werkdagen 
zijn gelegen. In dat geval dragen de BRP’s er zorg voor dat de te betalen 
bedragen op de daaropvolgende dinsdag zijn gestort op de speciale 
bankrekening van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

 

[01-01-2003] besluit 101163/4                
[01-02-2019] besluit UIT/502876                 

6.  Op de woensdag volgende op die in het vijfde lid bedoelde dinsdag stort de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van het vierde 
lid uit te keren bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt 
bankrekeningnummer van de BRP’s die per saldo ontvangen. De netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet is niet gehouden meer uit te keren dan 
door de BRP’s aan hem is overgedragen. 

 

[01-02-2019] besluit UIT/502876 7. Indien een BRP zijn erkenning heeft verloren op grond van artikel 10.35, eerste 
lid, onderdeel i, en aannemelijk is dat deze BRP niet meer zal betalen, zullen de 
in de reconciliatie met deze BRP te verrekenen bedragen naar evenredigheid 
over alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP’s worden verdeeld. 
Eventuele nagekomen ontvangsten van BRP’s met betrekking tot aldus naar 
evenredigheid verdeelde bedragen, worden in een nadere verrekening 
ingebracht ten gunste van alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP’s. 

 

[01-01-2003] besluit 101163/4               
[01-02-2019] besluit UIT/502876                 
 

8.  Indien de in het vijfde en zesde lid bedoelde dinsdag of woensdag niet op een 
werkdag valt, schuiven de termijnen op tot de eerstvolgende werkdag. 

 

[01-01-2003] besluit 101163/4             
[01-08-2013] besluit 103834/122              
[01-02-2019] besluit UIT/502876                                                      

9.  De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het 
bepalen van de te reconciliëren volumes zijn vermeld in bijlage 3. 

 

[01-01-2003] besluit 101163/4                
[01-02-2019] besluit UIT/502876          
 

10.  De netbeheerders leggen ten behoeve van het reconciliatieproces de gegevens 
vast volgens bijlage 2. 

 

[01-08-2013] besluit 104370/3                  
[01-02-2019] besluit UIT/502876                       

Artikel 10.28 
11. Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden 

tussen desbetreffende netbeheerder en BRP verrekend tegen de 
reconciliatieprijs, zoals genoemd in artikel 10.27, vierde lid, onderdeel b het 
vierde lid, onderdeel b. 

 

[01-08-2013] besluit 104370/3               
[01-02-2019] besluit UIT/502876                      

12. In afwijking van het eerste elfde lid kunnen partijen overeenkomen om 
verrekening achterwege te laten indien de kosten van het verrekenen 
substantieel zijn ten opzichte van het te verrekenen bedrag. 

 

[01-08-2013] besluit 104370/3               
[01-02-2019] besluit UIT/502876                       

13. Netbeheerders en BRP’s melden uiterlijk op 31 oktober van het tweede 
kalenderjaar na een verbruiksjaar, onderbouwd, aan een wederpartij welke 
verschillen zij wensen te verrekenen.   

 

[01-08-2013] besluit 104370/3                  
[01-02-2019] besluit UIT/502876                        

14. De wederpartij in een verzoek als bedoeld in het dertiende lid heeft tot uiterlijk 
31 december van dat jaar de tijd te reageren op het desbetreffende verzoek. 

 

 Artikel 10.28  
 1. De netbeheerder gaat voor het verzamelen van de meetgegevens ten behoeve 

van de reconciliatie voor een maand, hierna te noemen reconciliatiemaand, voor 
aansluitingen waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in 
2.1.3 onderdeel s van de Informatiecode elektriciteit en gas, de waarde “slimme-
meter-allocatie” heeft, uit van de periodieke volumes die betrekking hebben op 
deze maand die op basis van artikel 5.3.4.5 van de Informatiecode elektriciteit 
en gas zijn bepaald. 

 

 2. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de tweede maand na de 
reconciliatiemaand de periodieke volumes als bedoeld in het eerste lid, 
geaggregeerd:  
a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; en 
b. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per 

tariefperiode aan de desbetreffende BRP. 

 

 3. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de vijfde maand na de 
reconciliatiemaand de periodieke volumes als bedoeld in het eerste lid,, 
geaggregeerd: 
a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de 
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netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; en 
b. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per 

tariefperiode aan de desbetreffende BRP en desbetreffende leverancier. 
 4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk op de elfde 

werkdag van de tweede maand na reconciliatiemaand en op uiterlijk de elfde 
werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand: 

 

 a. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van artikel 10.20 
jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen 
gegevens aan de desbetreffende BRP;  

Brongegevens allocatie per BRP 
per netgebied 

 b. per BRP, per energierichting de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan 
de desbetreffende BRP;  

Brongegevens allocatie per BRP 
voor hele portfolio 

 c. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van het tweede 
respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, van de netbeheerder 
ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

Brongegevens recon per BRP 
per netgebied 

 d. per BRP, per energierichting de op grond van het tweede respectievelijk 
derde lid, beiden onderdeel a van de netbeheerder ontvangen gegevens 
aan de desbetreffende BRP; 

Brongegevens recon per BRP 
voor hele portfolio 

 e. per BRP, per netgebied, per energierichting het verschil van de in het 
tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde 
gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende BRP; 

Verschil per BRP per netgebied 

 f. per BRP, per energierichting het verschil van de in het tweede 
respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde 
gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende BRP; 

Verschil hele portfolio 

 g. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting de op grond 
van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, van de 
netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder;  

Brongegevens allocatie per 
netgebied per BRP 

 h. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting de op grond 
van het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, van de 
netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder; 

Brongegevens recon per 
netgebied per BRP 

 i. per netbeheerder per netgebied, per BRP, per energierichting, het verschil 
van de in het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, 
bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 
10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende 
netbeheerder;  

Verschil per netgebied pet BRP 

 j. per netbeheerder per netgebied, per energierichting, het verschil van de in 
het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde 
verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. 
artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende 
netbeheerder; en 

Verschil per netgebied 

 k. per netbeheerder, per netgebied, per energierichting, het verschil van de in 
het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde 
verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. 
artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de BRP die verantwoordelijk is 
voor de netverliezen van het desbetreffende netgebied. 

Verschil per netgebied naar de 
BRP van het netverlies van het 
desbetreffende netgebied 

 5. De netbeheerder gaat voor het verzamelen van de meetgegevens ten behoeve 
van de reconciliatie voor een maand, hierna te noemen reconciliatiemaand voor 
telemetrisch bemeten aansluitingen uit van de meetgegevens die hij 
overeenkomstig artikelen 6.2.2.6, 6.2.2.6a, 6.2.2.15c en 6.2.2.16h van de 
Informatiecode elektriciteit en gas ontvangen heeft en overeenkomstig 
paragraaf 6.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas heeft verwerkt. Indien 
de netbeheerder voor een aansluiting geen meetgegevens voor de 
reconcilliatiemaand heeft ontvangen treden de voor deze aansluiting de 
overeenkomstig 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a voor de 
desbetreffende maand vastgestelde meetgegevens in de plaats. 

 

 6. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de tweede maand na de 
reconciliatiemaand de in het vijfde lid bedoelde gegevens die ontvangen zijn 
voor 00:00 uur van de eerste kalenderdag van de tweede maand na afloop van 
de reconciliatiemaand, geaggregeerd: 
a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per 

onbalansverrekeningsperiode aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet; 
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b. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; 

c. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP 

d. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per 
tariefperiode aan de desbetreffende BRP; 

e. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP; en 

f. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per 
tariefperiode aan de desbetreffende BRP. 

 7. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de vijfde maand na de 
reconciliatiemaand de in het vijfde lid bedoelde gegevens die ontvangen zijn 
voor 00:00 uur van de eerste kalenderdag van de vijfde maand na afloop van de 
reconciliatiemaand, geaggregeerd: 
a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per 

onbalansverrekeningsperiode aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet; 

b. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; 

c. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP 

d. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per 
tariefperiode aan de desbetreffende BRP; 

e. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP; 

f. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per 
tariefperiode aan de desbetreffende BRP; en 

g. per netgebied, per LV, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per 
tariefperiode aan de desbetreffende leverancier. 

 

 

 

 

 8. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk op de elfde 
werkdag van de tweede maand na de reconciliatiemaand en op uiterlijk de elfde 
werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand: 

 

 a. per BRP, per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekenings-
periode de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, 
onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de 
desbetreffende BRP;  

Brongegevens allocatie per ovp 
per netgebied 

 

 b. per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond 
van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de 
netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;  

Brongegevens allocatie per ovp 
over hele portfolio 

 c. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van artikel 10.20 
jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen 
gegevens aan de desbetreffende BRP;  

Brongegevens allocatie over 
hele maand per netgebied 

 d. per BRP, per energierichting, de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de 
desbetreffende BRP;  

Brongegevens allocatie over 
hele maand over hele portfolio 

 e. per BRP, per netgebied, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode de op grond van het zesde respectievelijk 
zevende lid, beiden onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens 
aan de desbetreffende BRP; 

Brongegvens recon per 
netgebied per ovp 

 

 f. per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond 
van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, van de 
netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

Brongegevens recon per ovp 
over hele portfolio 

 g. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van het zesde 
respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, van de netbeheerder 
ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

Brongegevens recon per 
netgebied per maand 

 h. per BRP, per energierichting de op grond van het zesde respectievelijk 
zevende lid, beiden onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens 
aan de desbetreffende BRP; 

Brongegevens recon per BRP 
per maand over hele portfolio 

 i. per BRP per netgebied, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode het verschil van de in het zesde 
respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde 
gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende BRP; 

Verschil per netgebied per OVP 
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 j. per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode het verschil 
van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, 
bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 
10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende 
BRP; 

Verschil per ovp over hele 
portfolio 

 

 k. per BRP, per netgebied, per energierichting het verschil van de in het zesde 
respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de 
som van alle onbalansverrekeningsperiodes van de in het zevende 
respectievelijk achtste lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de 
desbetreffende BRP; 

Verschil per maand per 
netgebied 

 

 l. per BRP, per energierichting het verschil van de in het zesde respectievelijk 
zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de som van alle 
onbalansverrekeningsperiodes van de in het zesde respectievelijk zevende 
lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de desbetreffende BRP; 

Verschil per maand over hele 
portfolio 

 

 m. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de 
desbetreffende netbeheerder;  

Brongegevens allocatie per 
netgebied per BRP per ovp 

 

 n. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting de op grond 
van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de 
netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder;  

Brongegevens allocatie per 
netgebied per BRP per maand 

 o. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode de op grond van het zesde respectievelijk 
zevende lid, beiden onderdeel a van de netbeheerder ontvangen gegevens 
aan de desbetreffende netbeheerder; 

Brongegevens recon per 
netgebied per BRP per ovp 

 

 p. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting, de op grond 
van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, van de 
netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder; 

Brongegevens recon per 
netgebied per BRP per maand 

 q. per regionale netbeheerder per netgebied, per BRP, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode het verschil, van de in het zesde 
respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde 
gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende regionale netbeheerder; 

Verschil per netgebied per ovp 
per brp 

 

 r. per regionale netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting het 
verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, 
bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van 
de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde 
gegevens aan de desbetreffende regionale netbeheerder;  

Verschil per netgebied per 
maand per brp 

 

 s. per regionale netbeheerder per netgebied, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode het verschil, van de in het zesde 
respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde 
gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende regionale netbeheerder;  

Verschil per netgebied per ovp 

 

 t. per regionale netbeheerder, per netgebied, per energierichting het verschil 
van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, 
bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van 
de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde 
gegevens aan de desbetreffende regionale netbeheerder;  

Verschil per netgebied per 
maand 

 

 u. per regionale netbeheerder, per netgebied, per energierichting, per 
onbalansverrekeningsperiode het verschil, van de in het zesde 
respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde 
gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, 
negende lid, onderdeel a, aan de BRP die verantwoordelijk is voor de 
netverliezen van het desbetreffende netgebied; en 

Verschil per netgebied per ovp 
naar de BRP van het netverlies 
van het desbetreffende 
netgebied 

 v. per regionale netbeheerder, per netgebied, per energierichting het verschil 
van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, 
bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van 
de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde 
gegevens aan de BRP die verantwoordelijk is voor de netverliezen van het 
desbetreffende netgebied. 

Verschil per netgebied per 
maand naar de BRP van het 
netverlies van het 
desbetreffende netgebied 

 9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de 
reconciliatieprijs zoals vastgesteld op basis van bijlage 3, artikel 6, 9 en 10 voor 
de reconciliatiemaand op haar website uiterlijk de 11e werkdag van de maand 
volgend op de reconciliatiemaand. 
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 10. De partij die op grond van het tweede, derde, zesde of zevende lid gegevens 
heeft ontvangen van de netbeheerder op uiterlijk de zesde werkdag van de 
tweede maand na de reconciliatie maand, kan tot uiterlijk de laatste 
kalenderdag van de derde maand na de reconciliatiemaand bij de netbeheerder 
bezwaar maken tegen de van hem ontvangen gegevens. 

11. De partij die op grond van het vierde of achtste lid gegevens heeft ontvangen 
van de landelijk netbeheerder op uiterlijk de elfde werkdag van de tweede 
maand na de reconciliatie maand, kan tot uiterlijk de laatste kalenderdag van de 
derde maand na de reconciliatiemaand bij de landelijk netbeheerder bezwaar 
maken tegen de van hem ontvangen gegevens. 

 

 12. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk op de elfde 
werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand hebben aan elke BRP 
het door hem op grond van het vierde en het achtste lid te betalen of te 
ontvangen bedrag. De netbeheerder hanteert daarbij: 
a. voor de verschillen als bedoeld in het vierde lid de overeenkomstig bijlage 

3, artikel 9 bepaalde prijs; 
b. voor de verschillend als bedoeld in het achtste lid, onderdelen j en u de 

overeenkomstig bijlage 3, artikel 9 bepaalde prijs; en 
c. voor de verschillen als bedoeld in het achtste lid, onderdelen l en v de 

overeenkomstig bijlage 3, artikel 10 bepaalde prijs. 

 

 13. De BRP die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat het te betalen 
bedrag op de eerste werkdag van de zesde maand na de reconciliatiemaand is 
gestort op de bankrekening die de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet speciaal daarvoor heeft geopend. 

 

 14. Op de eerste werkdag van de zesde maand na de reconciliatiemaand, stort de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van het twaalfde 
lid uit te keren bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt 
bankrekeningnummer van de BRP's. De netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet is niet gehouden meer uit te keren dan door de BRP's aan 
hem is overgedragen. 

 

 15. Indien een BRP zijn erkenning heeft verloren op grond van artikel 10.35, eerste 
lid, onderdeel i, en aannemelijk is dat deze BRP niet meer zal betalen, zullen de 
in de reconciliatie met deze BRP te verrekenen bedragen naar evenredigheid 
over alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP's worden verdeeld. Eventuele 
nagekomen ontvangsten van BRP's met betrekking tot aldus naar evenredigheid 
verdeelde bedragen, worden in een nadere verrekening ingebracht ten gunste 
van alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP's. 

 

 16. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert maandelijks op 
de twaalfde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand een 
overzicht van de verhouding van de gereconcilieerde volumes ten opzichte van 
het totaal over alle netgebieden vastgestelde volume ten behoeve van 
onbalansverantwoordelijkheid per reconciliatiemaand op een publieke website, 
onderscheiden naar de waarde van de allocatiemethode van de aansluiting, als 
bedoeld in 2.1.3 onderdeel s van de Informatiecode elektriciteit en gas, te weten 
“slimme-meter-allocatie” en “telemetrie”. 

 

 [….]  

[01-01-2003] besluit 101163/4      Bijlage 2, bij artikel 10.27: Voor reconciliatie dDoor netbeheerders vast te 
leggen gegevens voor reconciliatie voor aansluitingen waarvan de 
allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in 2.1.3 onderdeel s van de 
Informatiecode elektriciteit en gas, de waarde “profielallocatie” heeft 

 

 [….]  

[01-01-2003] besluit 101163/4       
[06-02-2021] besluit ACM/UIT/544512 
[26-10-2021] voorstel BR-2021-1822   

Bijlage 3, bij artikelen 10.27 en 10.28: Formules en rekenmodellen bij het 
reconciliatieproces 

 

 [….]  
[01-01-2003] besluit 101163/4        

[01-08-2013] besluit 103834/122   

6  Het berekenen van de gemiddelde gewogen day-aheadclearingprijs 
reconciliatieprijs per maand voor normaaluren en laaguren 
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[01-01-2003] besluit 101163/4        
[01-08-2013] besluit 103834/122  
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776  

 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per kalendermaand 
de day-aheadclearingprijs volumegewogen reconciliatieprijs voor normaaluren en 
laaguren. De weging vindt plaats aan de hand van het aan profielklanten 
toegerekend verbruik op uurbasis op landelijk niveau. Op deze manier wordt het 
uur met een hoge landelijke belasting zwaarder meegenomen dan een nachtelijk 
uur. In formule vorm: 
Gemiddelde gewogen clearingprijsN,maand1

=
LDprofielen,uur1 ∗ clearingprijsuur1 + LDprofielen,uur2 ∗ clearingprijsuur2 + ⋯

∑ LDprofielen,maand1
 

 waarbij LDuur het landelijk debiet van profielafnemers op een bepaald uur is. 
 Ook deze berekening wordt voor normaaluren en laaguren gescheiden 

gemaakt. 
 De reconciliatieprijs per tariefperiode is gelijk aan de som over de hele maand 

van het volume per onbalansverrekeningsperiode horende bij een tariefperiode 
(gelijk aan de absolute waarde van het volume voor invoeding plus de absolute 
waarde van het volume voor afname) vermenigvuldigd met de reconciliatieprijs 
van de onbalansverrekeningsperiode, gedeeld door de som over de hele maand 
van het volume per onbalansverrekeningsperiode (gelijk aan de absolute 
waarde van het volume voor invoeding plus de absolute waarde van het 
volume voor afname). In formule:  

 

  

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑂𝑂 =
∑ ���𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑇𝑇𝑂𝑂

∗ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

∑ ��𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑇𝑇𝑂𝑂
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

[01-01-2003] besluit 101163/4        7  De financiële verrekening  

[01-01-2003] besluit 101163/4  
[01-02-2019] besluit UIT/502876   

 Met behulp van deze prijs kan de financiële verrekening plaats vinden: 
 Financiële verrekeningBRP1 =

Gemiddelde gewogen clearingprijs𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆N,maand1 ∗
Vrecon,N,BRP1,maand1 

                                                    +Gemiddelde gewogen clearingprijs𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆L,maand1
∗ Vrecon,L,BRP1,maand1 + etc. 

 

 [….]  
 9  Reconciliatieprijs per onbalansverrekeningsperiode  

  De prijs voor reconciliatie per onbalansverrekeningsperiode, wordt als volgt 
berekend: 

 

 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

=
�𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂� ∗ 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔ℎ𝑜𝑜𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 +  �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�  ∗  𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  

�𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  +  𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂�
 

 
 10  Reconciliatieprijs per maand, zonder tariefperiode  

 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per maand de 
volumegewogen reconciliatieprijs zonder tariefperiode. De reconciliatieprijs is 
gelijk aan de som over de hele maand van het volume per 
onbalansverrekeningsperiode (gelijk aan de absolute waarde van het volume 
voor invoeding plus de absolute waarde van het volume voor afname) 
vermenigvuldigd met de reconciliatieprijs van de onbalansverrekeningsperiode, 
gedeeld,door de som over de hele maand van het volume per 
onbalansverrekeningsperiode (gelijk aan de absolute waarde van het volume 
voor invoeding plus de absolute waarde van het volume voor afname). In 
formule:  

 

  

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔 =   
∑ ���𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ∗ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂  �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔

 𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔  

∑ ��𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑎𝑎𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆� + �𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔��𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔

𝑜𝑜𝑆𝑆𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔  
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	a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; en
	b. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende BRP.

	3. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand de periodieke volumes als bedoeld in het eerste lid,, geaggregeerd:
	a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; en
	b. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende BRP en desbetreffende leverancier.

	4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk op de elfde werkdag van de tweede maand na reconciliatiemaand en op uiterlijk de elfde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand:
	a. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

	Brongegevens allocatie per BRP per netgebied
	b. per BRP, per energierichting de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

	Brongegevens allocatie per BRP voor hele portfolio
	c. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Brongegevens recon per BRP per netgebied
	d. per BRP, per energierichting de op grond van het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Brongegevens recon per BRP voor hele portfolio
	e. per BRP, per netgebied, per energierichting het verschil van de in het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende BRP;

	Verschil per BRP per netgebied
	f. per BRP, per energierichting het verschil van de in het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende BRP;

	Verschil hele portfolio
	g. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder; 

	Brongegevens allocatie per netgebied per BRP
	h. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting de op grond van het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder;

	Brongegevens recon per netgebied per BRP
	i. per netbeheerder per netgebied, per BRP, per energierichting, het verschil van de in het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende netbeheerder; 

	Verschil per netgebied pet BRP
	j. per netbeheerder per netgebied, per energierichting, het verschil van de in het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de desbetreffende netbeheerder; en

	Verschil per netgebied
	k. per netbeheerder, per netgebied, per energierichting, het verschil van de in het tweede respectievelijk derde lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel b, aan de BRP die verantwoordelijk is voor de netverliezen van het desbetreffende netgebied.

	Verschil per netgebied naar de BRP van het netverlies van het desbetreffende netgebied
	5. De netbeheerder gaat voor het verzamelen van de meetgegevens ten behoeve van de reconciliatie voor een maand, hierna te noemen reconciliatiemaand voor telemetrisch bemeten aansluitingen uit van de meetgegevens die hij overeenkomstig artikelen 6.2.2.6, 6.2.2.6a, 6.2.2.15c en 6.2.2.16h van de Informatiecode elektriciteit en gas ontvangen heeft en overeenkomstig paragraaf 6.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas heeft verwerkt. Indien de netbeheerder voor een aansluiting geen meetgegevens voor de reconcilliatiemaand heeft ontvangen treden de voor deze aansluiting de overeenkomstig 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a voor de desbetreffende maand vastgestelde meetgegevens in de plaats.
	6. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de tweede maand na de reconciliatiemaand de in het vijfde lid bedoelde gegevens die ontvangen zijn voor 00:00 uur van de eerste kalenderdag van de tweede maand na afloop van de reconciliatiemaand, geaggregeerd:
	a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
	b. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
	c. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP
	d. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende BRP;
	e. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP; en
	f. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende BRP.

	7. De netbeheerder zendt uiterlijk de zesde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand de in het vijfde lid bedoelde gegevens die ontvangen zijn voor 00:00 uur van de eerste kalenderdag van de vijfde maand na afloop van de reconciliatiemaand, geaggregeerd:
	a. per netgebied, per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
	b. per netgebied, per BRP, per energierichting, per tariefperiode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
	c. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP
	d. per netgebied, per BRP, per leverancier, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende BRP;
	e. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode aan de desbetreffende BRP;
	f. per netgebied, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende BRP; en
	g. per netgebied, per LV, per BRP, per aansluiting, per energierichting, per tariefperiode aan de desbetreffende leverancier.

	8. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk op de elfde werkdag van de tweede maand na de reconciliatiemaand en op uiterlijk de elfde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand:
	a. per BRP, per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

	Brongegevens allocatie per ovp per netgebied
	b. per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

	Brongegevens allocatie per ovp over hele portfolio
	c. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

	Brongegevens allocatie over hele maand per netgebied
	d. per BRP, per energierichting, de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP; 

	Brongegevens allocatie over hele maand over hele portfolio
	e. per BRP, per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Brongegvens recon per netgebied per ovp
	f. per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Brongegevens recon per ovp over hele portfolio
	g. per BRP, per netgebied, per energierichting de op grond van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Brongegevens recon per netgebied per maand
	h. per BRP, per energierichting de op grond van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Brongegevens recon per BRP per maand over hele portfolio
	i. per BRP per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende BRP;

	Verschil per netgebied per OVP
	j. per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende BRP;

	Verschil per ovp over hele portfolio
	k. per BRP, per netgebied, per energierichting het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van de in het zevende respectievelijk achtste lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Verschil per maand per netgebied
	l. per BRP, per energierichting het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de desbetreffende BRP;

	Verschil per maand over hele portfolio
	m. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder; 

	Brongegevens allocatie per netgebied per BRP per ovp
	n. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting de op grond van artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder; 

	Brongegevens allocatie per netgebied per BRP per maand
	o. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode de op grond van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder;

	Brongegevens recon per netgebied per BRP per ovp
	p. per netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting, de op grond van het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, van de netbeheerder ontvangen gegevens aan de desbetreffende netbeheerder;

	Brongegevens recon per netgebied per BRP per maand
	q. per regionale netbeheerder per netgebied, per BRP, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode het verschil, van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende regionale netbeheerder;

	Verschil per netgebied per ovp per brp
	r. per regionale netbeheerder, per netgebied, per BRP, per energierichting het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de desbetreffende regionale netbeheerder; 

	Verschil per netgebied per maand per brp
	s. per regionale netbeheerder per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode het verschil, van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, aan de desbetreffende regionale netbeheerder; 

	Verschil per netgebied per ovp
	t. per regionale netbeheerder, per netgebied, per energierichting het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de desbetreffende regionale netbeheerder; 

	Verschil per netgebied per maand
	u. per regionale netbeheerder, per netgebied, per energierichting, per onbalansverrekeningsperiode het verschil, van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde verzamelde gegevens en de gegevens overeenkomstig artikel 10.20 jo. artikel 10.17, negende lid, onderdeel a, aan de BRP die verantwoordelijk is voor de netverliezen van het desbetreffende netgebied; en

	Verschil per netgebied per ovp naar de BRP van het netverlies van het desbetreffende netgebied
	v. per regionale netbeheerder, per netgebied, per energierichting het verschil van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel b, bedoelde gegevens en de som van alle onbalansverrekeningsperiodes van de in het zesde respectievelijk zevende lid, beiden onderdeel a, bedoelde gegevens aan de BRP die verantwoordelijk is voor de netverliezen van het desbetreffende netgebied.

	Verschil per netgebied per maand naar de BRP van het netverlies van het desbetreffende netgebied
	9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de reconciliatieprijs zoals vastgesteld op basis van bijlage 3, artikel 6, 9 en 10 voor de reconciliatiemaand op haar website uiterlijk de 11e werkdag van de maand volgend op de reconciliatiemaand.
	10. De partij die op grond van het tweede, derde, zesde of zevende lid gegevens heeft ontvangen van de netbeheerder op uiterlijk de zesde werkdag van de tweede maand na de reconciliatie maand, kan tot uiterlijk de laatste kalenderdag van de derde maand na de reconciliatiemaand bij de netbeheerder bezwaar maken tegen de van hem ontvangen gegevens.
	11. De partij die op grond van het vierde of achtste lid gegevens heeft ontvangen van de landelijk netbeheerder op uiterlijk de elfde werkdag van de tweede maand na de reconciliatie maand, kan tot uiterlijk de laatste kalenderdag van de derde maand na de reconciliatiemaand bij de landelijk netbeheerder bezwaar maken tegen de van hem ontvangen gegevens.
	12. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt uiterlijk op de elfde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand hebben aan elke BRP het door hem op grond van het vierde en het achtste lid te betalen of te ontvangen bedrag. De netbeheerder hanteert daarbij:
	a. voor de verschillen als bedoeld in het vierde lid de overeenkomstig bijlage 3, artikel 9 bepaalde prijs;
	b. voor de verschillend als bedoeld in het achtste lid, onderdelen j en u de overeenkomstig bijlage 3, artikel 9 bepaalde prijs; en
	c. voor de verschillen als bedoeld in het achtste lid, onderdelen l en v de overeenkomstig bijlage 3, artikel 10 bepaalde prijs.

	13. De BRP die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat het te betalen bedrag op de eerste werkdag van de zesde maand na de reconciliatiemaand is gestort op de bankrekening die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet speciaal daarvoor heeft geopend.
	14. Op de eerste werkdag van de zesde maand na de reconciliatiemaand, stort de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van het twaalfde lid uit te keren bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt bankrekeningnummer van de BRP's. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is niet gehouden meer uit te keren dan door de BRP's aan hem is overgedragen.
	15. Indien een BRP zijn erkenning heeft verloren op grond van artikel 10.35, eerste lid, onderdeel i, en aannemelijk is dat deze BRP niet meer zal betalen, zullen de in de reconciliatie met deze BRP te verrekenen bedragen naar evenredigheid over alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP's worden verdeeld. Eventuele nagekomen ontvangsten van BRP's met betrekking tot aldus naar evenredigheid verdeelde bedragen, worden in een nadere verrekening ingebracht ten gunste van alle andere bij de reconciliatie betrokken BRP's.
	16. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert maandelijks op de twaalfde werkdag van de vijfde maand na de reconciliatiemaand een overzicht van de verhouding van de gereconcilieerde volumes ten opzichte van het totaal over alle netgebieden vastgestelde volume ten behoeve van onbalansverantwoordelijkheid per reconciliatiemaand op een publieke website, onderscheiden naar de waarde van de allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in 2.1.3 onderdeel s van de Informatiecode elektriciteit en gas, te weten “slimme-meter-allocatie” en “telemetrie”.
	[….]
	[01-01-2003] besluit 101163/4     

	Bijlage 2, bij artikel 10.27: Voor reconciliatie dDoor netbeheerders vast te leggen gegevens voor reconciliatie voor aansluitingen waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in 2.1.3 onderdeel s van de Informatiecode elektriciteit en gas, de waarde “profielallocatie” heeft
	[….]
	[01-01-2003] besluit 101163/4      [06-02-2021] besluit ACM/UIT/544512[26-10-2021] voorstel BR-2021-1822  

	Bijlage 3, bij artikelen 10.27 en 10.28: Formules en rekenmodellen bij het reconciliatieproces
	[….]
	[01-01-2003] besluit 101163/4       
	[01-08-2013] besluit 103834/122  
	6  Het berekenen van de gemiddelde gewogen day-aheadclearingprijs reconciliatieprijs per maand voor normaaluren en laaguren
	[01-01-2003] besluit 101163/4       [01-08-2013] besluit 103834/122 [10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
	 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per kalendermaand de day-aheadclearingprijs volumegewogen reconciliatieprijs voor normaaluren en laaguren. De weging vindt plaats aan de hand van het aan profielklanten toegerekend verbruik op uurbasis op landelijk niveau. Op deze manier wordt het uur met een hoge landelijke belasting zwaarder meegenomen dan een nachtelijk uur. In formule vorm:
	Gemiddelde gewogen clearingprijsN,maand1=LDprofielen,uur1∗clearingprijsuur1+LDprofielen,uur2∗clearingprijsuur2+…LDprofielen,maand1
	 waarbij LDuur het landelijk debiet van profielafnemers op een bepaald uur is.
	 Ook deze berekening wordt voor normaaluren en laaguren gescheiden gemaakt.
	 De reconciliatieprijs per tariefperiode is gelijk aan de som over de hele maand van het volume per onbalansverrekeningsperiode horende bij een tariefperiode (gelijk aan de absolute waarde van het volume voor invoeding plus de absolute waarde van het volume voor afname) vermenigvuldigd met de reconciliatieprijs van de onbalansverrekeningsperiode, gedeeld door de som over de hele maand van het volume per onbalansverrekeningsperiode (gelijk aan de absolute waarde van het volume voor invoeding plus de absolute waarde van het volume voor afname). In formule: 
	𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑,  𝑇𝑃= 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒+𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖𝑛𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑂𝑉𝑃, 𝑇𝑃∗𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑂𝑉𝑃 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒+𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖𝑛𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑂𝑉𝑃,𝑇𝑃
	[01-01-2003] besluit 101163/4       
	7  De financiële verrekening
	[01-01-2003] besluit 101163/4 [01-02-2019] besluit UIT/502876  
	 Met behulp van deze prijs kan de financiële verrekening plaats vinden:
	 Financiële verrekeningBRP1=Gemiddelde gewogen clearingprijs𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠N,maand1∗Vrecon,N,BRP1, maand1                                                    +Gemiddelde gewogen clearingprijs𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠L,maand1∗Vrecon,L,BRP1, maand1+etc.
	[….]
	9  Reconciliatieprijs per onbalansverrekeningsperiode
	 De prijs voor reconciliatie per onbalansverrekeningsperiode, wordt als volgt berekend:
	𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑂𝑉𝑃=𝑔𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑜𝑝𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑂𝑉𝑃∗𝑜𝑛𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑜𝑡𝑂𝑉𝑃+ 𝑔𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑂𝑉𝑃 ∗ 𝑜𝑛𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑡𝑂𝑉𝑃 𝑔𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑜𝑝𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑂𝑉𝑃 + 𝑔𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑎𝑓𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑂𝑉𝑃
	10  Reconciliatieprijs per maand, zonder tariefperiode
	De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt per maand de volumegewogen reconciliatieprijs zonder tariefperiode. De reconciliatieprijs is gelijk aan de som over de hele maand van het volume per onbalansverrekeningsperiode (gelijk aan de absolute waarde van het volume voor invoeding plus de absolute waarde van het volume voor afname) vermenigvuldigd met de reconciliatieprijs van de onbalansverrekeningsperiode, gedeeld,door de som over de hele maand van het volume per onbalansverrekeningsperiode (gelijk aan de absolute waarde van het volume voor invoeding plus de absolute waarde van het volume voor afname). In formule: 
	𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑=   𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒+𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖𝑛𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑂𝑉𝑃∗𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠𝑂𝑉𝑃 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑖𝑛𝑑𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑓𝑛𝑎𝑚𝑒+𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑖𝑛𝑣𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑂𝑉𝑃


