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1. ETPA Definities 

O Trade Participant versus Trade Representative 
  

De Trade Participant is de juridische entiteit en de Trade Representative is het individu dat 
ingelogd is. 
 

O Power Wallet 
  

Power Wallet is het prepaid systeem dat is opgezet met behulp van een Stichting 
Derdengelden ("Stichting Beheer ETPA"). Deze stichting zorgt ervoor dat Participant gelden 
niet vermengd worden met gelden van ETPA B.V.. Dit heet vermogensscheiding en dient 
ter bescherming van Participant gelden in geval van een faillissement van ETPA B.V. 
Handelsplatformen mogen middels een Stichting Derdengelden een deze diensten 
aanbieden totdat de Payment Service Directive 2 overgenomen is in de Nederlandse wet. 
Dit is naar verwachting eind 2018. ETPA werkt aan een passende oplossing voor die tijd. 
 

O Ex-Post Nomination  
  

De Elektriciteitswet (artikel 3.6.18-19) staat toe dat goedgekeurde E-programma’s 
gewijzigd mogen worden vanaf 1 klokuur voor het uur van uitvoering tot 10:00 uur op de 
volgende dag van uitvoering. Dit staat bekend als Ex-Post nominatie. 
 
ETPA biedt een Orderboek voor Ex-Post aan aan Participanten zodat zij gedurende een 
langere tijd overschotten en tekorten onderling kunnen verhandelen of uitwisselen tot 
09:30 de volgende dag. ETPA hanteert 09:30 om een zorgvuldige nominatie te kunnen 
garanderen. 
 

O Trade vs Transaction  
  

Trade gebruikt ETPA in de context van energy. Het begrip transactie gebruikt ETPA in de 



context van gelden die tussen de Power Wallet en de vaste tegenrekening van de 
Participant gaan.  
 

O Trade leg 
  

ETPA hanteert een afwijkende definitie voor een Trade Leg. In de Ruleook bestaat een 
Trade uit minimaal twee Trade Legs (gesettelde orders). 
 

O UBO 
  

De UBO (‘Ultimate Beneficial Owner’) is de natuurliuke persoon die: 
a) een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon 
b) begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon 
c) meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering 

 
Door de samenwerking van ETPA met een Betaalinstelling dient ETPA identificerende 
informatie te ontvangen over de UBO. 
 

 

2. ETPA handelsplatform 

O Gebruikershandleiding 
  

ETPA biedt geen online learning aan. Op aanvraag is een handleiding (slide pack) 
beschikbaar. 
 

O Eigen orders 
  

Eigen (Participant) orders zijn blauw gekleurd. Als er meerdere handelaren (Trade 
Representatives) zijn van dezelfde Participant zijn deze orders eveneens blauw. Een 
Participant kan niet met zichzelf handelen. 
 

O Nomineren vanuit de trade confirmatie (E-programma en Single Sided Transaction) 
  

ETPA is de tegenpartij voor alle trades op het handelsplatform. Dientengevolge, nomineert 
ETPA een E-programma bij de TSO met de corresponderende informatie op een day-ahead 
basis. Dit E-programma heeft een resolutie van 15 minuten. De corresponderende 
Programma Verantwoordelijke partij (PV partij) dienen, net als ETPA, de geconsolideerde 
elektriciteit verhandeld op het ETPA platform middels het E-programma in bij de TSO. 
Indien deze E-programma’s inconsistent zijn met elkaar, zal de TSO alle E-programma’s 
weigeren voor de day-ahead.  
 
Na afloop van de day-ahead nominatie, zal ETPA gebruik maken van Single Sided 
Transactions (SST) om de fysieke levering te effectueren. De SSTs betreffen aanpassingen 
op de reeds ingestuurde E-programma’s. Dagelijks wordt de eerste SST voor de volgende 
dag gestuurd na ontvangst van het V-programma. Hierna nomineert ETPA enkelzijdig elk 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/toezicht/voorkomen_van_witwassen_en_terrorismefinanciering/clientenonderzoek/uiteindelijk_belanghebbende


kwartier de SSTs indien er gehandeld is. De SST vrijwaart de betrokken BRPs van het zelf 
aanpassen van hun E-programma. Dit wordt automatisch door de TSO gedaan. Zie ook 
Contract: Machtiging voor Single Sided Transactions  
 
De wijze waarop genomineerd wordt (Eprogramma of Single Sided Transaction) is af te 
lezen aan de Trade bevestiging dat per trade naar de Participant wordt verstuurd. 
 

O Mobiele App 
  

Indien meerdere participanten de wens uitspreken voor een mobiele app zal dit in de 
ontwikkelplanning worden opgenomen. Hiervoor is nu niet gekozen omdat het gebruik van 
mobiele applicaties mogelijke beveiligingsrisico’s vormen waar eerst passende oplossingen 
voor gevonden moeten worden. 
 

 

 

3. Power Wallet 

O Hoe werkt de Power Wallet? 
  

De Power Wallet is een virtual geautomatiseerde administratie gevoerd door ETPA B.V. van 
de participant gelden gestort bij een Stichting Derdengelden (zie Power Wallet). Trades 
tussen Participanten worden virtueel gesetteld en direct verwerkt in de virtuele 
administratie. Participanten kunnen storten/opnemen naar/van de Power Wallet 
afhankelijk van hun orders en uitgevoerde trades op het ETPA platform. Dit initieert een 
transactie, geeffectueerd door Participant, vanaf de stichting Derdengelden naar de 
tegenrekening van de Participant. 
 
ETPA is verantwoordelijk voor de virtuele administratie van de Power Wallet. De 
Participanten hebben een vordering op de ETPA Stichting Derdengelden zodat het 
vermogen van de Participanten gescheiden blijft van ETPA. 
 

O Storten naar de Power Wallet 
  

Een storting wordt geïnitieerd via het ETPA handelsplatform. De Participant vult het te 
storten bedrag in. De Participant bevindt zich vervolgens in de omgeving van de 
Betaalinstelling. Daar vindt de initiatie van een betalingsinstructie plaats. 
 
Bank overmaking – in geval van bank overmaking, zal de betaalinstelling een referentie 
nummer meegeven. Om succesvol geld te kunnen overmaken naar de Power Wallet zal de 
Participant consistent moeten zijn bij het aanmaken van de betaalopdracht, het bedrag en 
de referentie nummer mogen niet afwijken dan datgeen via het ETPA systeem is 
opgegeven. Indien dit niet consistent wordt opgegeven zal de betaling door de Stichting 
worden gestorneerd. Zodra de storting wordt aanvaard (hiervoor dient de gebruikelijke 
settlement tijd in acht te worden genomen), zal het saldo van de Participant in de Power 



Wallet worden opgehoogd. Spoedoverboekingen zijn mogelijk en zijn onderhevig aan uw 
eigen bankkosten. 
 

O Terugstorting naar de vaste tegenrekening 
  

Een terugstorting naar de vaste tegenrekening wordt geinitieerd vanuit de ETPA 
handelsplatform. De Participant voert het bedrag in en ETPA accepteert deze afhankelijk 
van het vrije saldo (na aftrek van kooporders in het Order boek). Na akkoord, vermindert 
ETPA direct het beschikbare saldo in de Power Wallet en informeert automatisch 
Betaalinstelling om de betaling te effectueren naar de vaste tegenrekening. De 
bankovermaking maakt gebruik van de gebruikelijke settlement tijd (2 dagen). 
 

O Reservering in de Power Wallet na opgeven van een kooporder 
  

Het opgeven van een order leidt tot een reservering van het corresponderende bedrag in 
de Power Wallet. Het reserveren dient ter waarborg dat de koper de verkoper kan betalen.  
 

 

4. Aanmeld procedure:  

O Aanmeld procedure 
  

De Aanmeld procedure ziet er als volgt uit: 
a) Aanmeldformulier 
b) Know-your-Customer procedure 
c) Vaststellen toelatingscriteria:  

a. BTW entrepot 
b. REMIT registratie  
c. Akkoord van uw Programma Verantwoordelijke Partij 

d) Verstrekken van account 
e) Onboarding via API indien wenselijk 
f) Contract 

 
Eerste aanmelding kan via de website, direct via een email naar info@etpa.nl, direct 
telefonisch via +31 20 2614605 
 

O Aanmeldformulier 
  

Met het aanmeldformulier kan een account worden aangemaakt met leesrechten. 
 
Het succesvol afronden van de KYC-procedure zorgt voor toegang tot de Power Wallet. 
 
Het voldoen aan de toelatingscriteria zorgt voor toegang tot het Orderboek. 
 

O Know-your-Customer procedure 
  

mailto:info@etpa.nl


ETPA werkt met een onder toezicht staande Betaalinstelling. Hierdoor is ETPA verplicht een 
Know-Your-Customer procedure met u te doorlopen.  
 
In de Know-Your-Customer procedure zijn drie stappen kritisch: 

a) Vaststellen van het bestaan van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel; 
b) Identificatie (inclusief kopie geldig identificatie bewijs) van de gemachtigde zoals 

deze bij de Kamer van Koophandel is opgegeven; 
c) Identificatie (inclusief kopie geldig identificatie bewijs) van de uiteindelijke 

belanghebbende (“Ultimate Beneficial Owner” (UBO)).  
 

  
O Toelatingscriterium: a. BTW-entrepot 
  

Om bij ETPA te kunnen handelen dient u een BTW entrepot te hebben voor handel in 
elektriciteit. Hierdoor kunnen de individuele transacties zonder BTW heffingen 
plaatsvinden en dient u enkel maandelijks het saldo op te geven aan de Belastingdienst. 
 
Op de individuele confirmaties en de maandelijkse nota wordt met betrekking tot de 
trades de volgende zinsnede opgenomen: “Levering met toepassing van tabel II, post a8” 
  

O Toelatingscriterium: b. REMIT registratie 
  

ETPA is aangemerkt als een ‘Organised Market Place’ door Regulation (EU) No 1227/2011 
on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT). ETPA is hierdoor verplicht 
alle orders en transacties te rapporteren aan de Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators. 
 
Om aan onze verplichting te kunnen voldoen, dienen alle Participanten zich te registreren 
voor REMIT. Registratie levert een ACER Market Participant code op. Dit kan via de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) en neemt 5 minuten van uw tijd. 
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/remit-handel-op-de-
energiemarkt/registreren-remit/ 
 

O Toelatingscriterium: c. Goedkeuring van BRP van de Participant 
  

Bij ETPA zijn alle trades op basis van fysieke levering. Uw Programma Verantwoordelijke 
Partij dient gekend te zijn in uw voornemen te handelen op ETPA. In overleg met u en uw 
Programma Verantwoordelijke partij zal een handelslimiet worden vastgesteld dat 
overeenkomt met uw fysieke capaciteit en risico profiel. 
 

  
O API Documentatie 
  

Het ETPA handelsplatform is web based. Echter, connectie met het ETPA handelsplatform 
is ook beschikbaar via Application Programming Interface (API). Indien u wilt werken met 
uw eigen handelssoftware dan is API-documentatie beschikbaar via 
www.etpa.nl/participanten. 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/remit-handel-op-de-energiemarkt/registreren-remit/
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/remit-handel-op-de-energiemarkt/registreren-remit/
http://www.etpa.nl/participanten


 
Aan het aansluiten van de API zijn kosten verbonden. Indien de APIs gewenst zijn, kan ETPA 
op uw verzoek een beveiligingssleutel sturen om de API-documentatie aan te sluiten. 
Ervaring leert dat de API connectie binnen twee werkdagen te realiseren is, afhankelijk van 
de omstandigheden. 

 
De acceptatie-omgeving is bereikbaar via https://acc-trading.etpa.nl  
 

 

5. Contracten 

O Energie leverancier 
  

Om bij ETPA te kunnen handelen hoeft u niet te ‘switchen’ naar een andere energie 
leverancier. Let wel, uw energie leverancier moet bereid zijn wederverkoop van uw eigen 
energie capaciteit toe te staan of via een gelieerde broker, platform of aggregator te 
faciliteren. 
 

O ETPA Rulebook 
  

ETPA hanteert een generieke Rulebook waarin de rechten en verplichtingen staan van 
ETPA en de participanten. Hierin staat eveneens uitgewerkt hoe orders, trades, settlement 
en gedragsregels worden verwerkt. 
 

O Onafhankelijk 
  

ETPA neemt geen posities in de markt en is governance-wise onafhankelijk van energie 
maatschappijen. U kunt bij uw eigen energie leverancier en Programma Verantwoordelijke 
partij blijven.  
 

O Machtiging voor Single Sided Transactions 
  

Voor intra-day trades werkt ETPA met single sided nomination. Hiervoor dient ETPA te zijn 
gemachtigd door uw Programma Verantwoordelijke partij. Neem contact op via 
info@etpa.nl indien u wenst te bevestigen of ETPA reeds is gemachtigd door uw 
Programma Verantwoordelijke partij. 
 

 

6. Commercieel 

O Kosten / baten 
  

De kosten worden per profiel op de participanten link van de website bekend gemaakt. De 
kosten zijn generiek per profiel: 
-Schedule 1, the Trade Participant  

-Schedule 2, the Market Maker Participant  

https://acc-trading.etpa.nl/
mailto:info@etpa.nl
https://etpa.nl/wp-content/uploads/2016/05/Schedule-1-ETPA-FEE-Schedule-1.pdf


-Schedule 3, the Platform Participant 
 
Hoeveel u verdient is afhankelijk van de markt, uw eigen capaciteit en positie.  
 

O Opzegging van ETPA account/contract 
  

De licentie van een Participant zal maand-op-maand verlengd worden tot deze wordt 
opgezegd. ETPA rekent geen aanvullende kosten voor het opzeggen van de licentie. Indien 
een Participant wenst op te zeggen kan dit via info@etpa.nl worden gedaan. 
 

O Trade fee 
  

De licentie fee wordt laag gehouden zodat de markt ook interessant kan zijn voor 
participanten vanaf 0,5 MW flexibele capaciteit. Door een grotere participatie op de markt 
kan ETPA liquiditeit voor een intra-day markt faciliteren. De fees zijn gestaffeld naar gelang 
de hoeveelheid MWh dat verhandeld wordt. 
 
De staffel werkt alsvolgt: Participant A handelt in 2016 in totaal 32.000 MWh intraday. 
Voor 2016 zijn de totale kosten van Participant A (op basis van Schedule 1): EUR 0.75* 
15.000 MWh plus 0.65 * 15.000 MWh plus 0.5 2.000 MWh = EUR 22.000 aan Trade fee. 
Trade fee zal maandelijks in rekening worden gebracht (indien van toepassing). 

O Transactie kosten 
  

Transacties definiëren wij als de overmaking van en naar de vaste tegenrekening 
(bankrekening) van de Participant. Dit zijn geen trades, aangezien trades worden gesettled 
binnen de Power Wallet. De kosten van de Betaalinstelling rekent ETPA één-op-één door 
naar de participant. 
 

O Rapportages 
  

Hoeveel u verdiend hebt is afhankelijk van uw eigen capaciteit en positie. Via de reporting 
download kunnen uw eigen orders en trades worden opgehaald. Deze kunt u afstemmen 
met uw eigen capaciteit en positie om te bepalen hoe u heeft gehandeld. 
 

O APX 
  

APX is de aangewezen partij voor de 'inter-connector' voor stroom van en naar het 
buitenland en voor de veiling van uw 'day ahead' nominatie. ETPA richt zich op intraday 
voor een brede groep Participanten. 
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