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Geachte mevrouw Leijten, 
 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden als be-
doeld in artikel 31, eerste lid (de Netcode elektriciteit) van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft het 
beëindigen van de prekwalificatie als BSP en de consequenties van het niet naleven van balanceringsvoorwaar-
den door BSP’s.   
 
Aanleiding tot het voorstel 
De directe aanleiding voor dit codewijzigingsvoorstel is de constatering dat de consequenties voor het niet na-
leven door de BSP’s van de balanceringsvoorwaarden die zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de Netcode elek-
triciteit en mede zijn gebaseerd op artikel 18 van de Verordening (EU) 2017/2195 van de commissie van 23 no-
vember 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (GL EB) niet zijn beschreven.  
Aanvullende aanleiding is dat voor de aspirant BSP geen termijnen zijn vastgelegd waarbinnen het prekwalifica-
tieproces dient te zijn afgerond dan wel waarbinnen aspirant BSP’s voortgang in het prekwalificatieproces die-
nen aan te tonen.  
 
Inhoud van het voorstel 
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de tekst van die artikelen uit de codes, die door het onderhavige voorstel gewij-
zigd dienen te worden inclusief de thans voorgestelde wijzigingen. De daarin gebruikte kleuren hebben de vol-
gende betekenis:  
- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 
- rood weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel.   
Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
 
Toelichting op het voorstel 
Hieronder wordt het doel van het voorstel voor het beëindigen van het prekwalificatieproces, het intrekken 
van de prekwalificatie en de toevoeging van de BSP bij de afspraken over de gegevensuitwisseling toegelicht.  
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Beëindiging van het prekwalificatieproces voor BSP’s 
In de artikelen 155 en 159 van de Verordening (EU) 2017/1485 van de commissie van 2 augustus 2017 tot vast-
stelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (GL SO) staan termijnen 
beschreven waarop de TSB op bepaalde momenten in het prekwalificatieproces dient te reageren. Voor de as-
pirant BSP’s is hierover beperkt iets vastgelegd. In de praktijk is geconstateerd dat aspirant BSP’s niet altijd bin-
nen acceptabele termijnen reageren. Het opnemen van termijnen hiervoor in de Netcode elektriciteit is dan 
ook wenselijk, waarbij een termijn van 3 maanden waarbinnen op vragen gereageerd moet worden en een ter-
mijn van 9 maanden voor het doorlopen van het gehele proces redelijk lijken. Gedurende het proces worden 
de voortgang en reacties voortdurend door TenneT gemonitord. In de praktijk blijkt dat  doorlooptijden voor 
het gehele prekwalificatieproces oplopen indien aspirant BSP’s niet binnen redelijke termijn reageren.  
 
TenneT heeft nu geen grond op basis waarvan de aanvraag als ingetrokken wordt beschouwd met berichtge-
ving richting de BSP. Dit voorstel voorziet in de introductie daarvan. 
 
Consequenties van niet-naleving van de balanceringsvoorwaarden door BSP’s 
Op basis van artikel 18, vijfde lid, onderdeel k, van de GL EB, kunnen de consequenties naar aanleiding van de 
niet-naleving van de balanceringsvoorwaarden worden beschreven. Het doel van de balanceringsvoorwaarden 
is de kwaliteit van het leveren van balanceringsproducten te borgen en daarmee de kwaliteit van de balans-
handhaving door TenneT te borgen. Het niet voldoen aan de balanceringsvoorwaarden leidt tot een slechte 
kwaliteit van het leveren van balanceringsproducten en daarmee tot een kwalitatief niet optimale balanshand-
having door TenneT.  
 
Dit voorstel heeft als doel om te bepalen dat een prekwalificatie-status voor een product van een BSP wordt 
ingetrokken indien: 
- De BSP herhaaldelijk de activaties niet conform specificatie levert en, na overleg met TenneT, gedurende 3 

maanden geen verbeteringen laat zien zodat wel conform specificaties geleverd wordt. Dit zal worden ge-
kwantificeerd in de documentatie behorende bij de producten. 

- De BSP geen reserveleverende eenheid of reserveleverende groep heeft met een totaal geprekwalificeerde 
capaciteit van 1 MW. Voor alle balanceringsproducten is een van de productvereisten dat de minimale ca-
paciteit 1 MW is. Indien een partij binnen 6 maanden na doorvoering van een wijziging waardoor de capaci-
teit minder dan 1 MW is geworden geen uitzicht heeft op een nieuwe reserveleverende eenheid of een 
nieuwe technische installaties in een reserveleverende groep, waardoor de minimale capaciteit weer be-
reikt wordt, wordt de BSP-erkenning ingetrokken. Dit voorkomt dat partijen die niet aan de productvereis-
ten kunnen voldoen als BSP geregistreerd staan. 

- Een BSP niet over de juiste certificering voor het centrale communicatiesysteem voor een product beschikt 
conform artikel 13.33 van de Netcode elektriciteit beschikt, zoals TenneT die voorschrijft in de productspe-
cificaties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het centrale communicatiesysteem zoals beschreven in 
artikel 13.32. 

- De BSP gedurende een periode van 12 maanden niet heeft deelgenomen aan het noodzakelijke berichten-
verkeer. Indien gedurende 12 maanden niet aan het berichtenverkeer is deelgenomen, is er het risico dat 
de berichten niet correct verwerkt kunnen worden, wat gevolgen heeft voor zowel de BSP als de BRP’s in-
dien het de informatie voor onbalanscorrectie betreft.  

 
Dit voorstel heeft als doel om te bepalen dat een BSP-erkenning wordt ingetrokken indien: 
- De BSP geen producten meer heeft waarvoor de BSP geprekwalificeerd is  
- Indien een BSP niet over de juiste certificering beschikt voor het centrale communicatiesysteem conform 

artikel 13.33 van de Netcode elektriciteit beschikt. Zoals TenneT die voorschrijft in de productspecificaties. 
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Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het centrale communicatiesysteem zoals beschreven in artikel 
13.32.  

 
Afspraken gegevensuitwisseling 
Voor de gegevensuitwisseling met BSP’s wordt, voor een aantal gegevensuitwisselingen, nu al aangesloten op 
de afspraken zoals die er zijn voor de BRP’s en aangeslotenen (conform artikel 13.32 van de Netcode elektrici-
teit). In de toekomst zal het aantal gegevensuitwisselingen die hier onderdeel van zijn worden uitgebreid. Het 
gebruik van dezelfde afspraken levert voor marktpartijen een consistente manier van gegevensuitwisseling op 
ongeacht de rol waarvoor partijen de gegevens uitwisselen. Artikel 13.32 verwijst nu alleen naar aangeslotenen 
en BRP’s. De wijziging in artikel 13.32 zorgt er voor dat de Netcode elektriciteit consistent is met de huidige en 
toekomstige werkwijze rondom gegevensuitwisseling met BSP’s. 
 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er zijn momenteel geen andere codewijzigingsdossiers in behandeling of in voorbereiding die op dezelfde arti-
kelen van de Netcode elektriciteit betrekking hebben.  
 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Dit voorstel draagt bij aan verbetering van de voorspelbaarheid van het handelen van TenneT en draagt daar-
mee bij aan de kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders (onderdeel e) omdat het duidelijkheid geeft 
aan de partijen op welke momenten en welke termijnen TenneT het prekwalificatieproces beëindigt dan wel 
een BSP erkenning intrekt.  
 
Daarnaast draagt het bij aan de objectieve en non-discriminatoire behandeling van marktpartijen (onderdeel f) 
omdat er duidelijke criteria, voor elke (aspirant) BSP gelijk, gedefinieerd zijn op basis waarvan TenneT handelt. 
 
Omdat bij dit voorstel sprake is van aanpassing van de Netcode elektriciteit aan één van de Europese codes en 
daarop gebaseerde methodologieën, is tevens voldaan aan criterium h omdat de consequenties van het niet 
naleven van de balanceringsvoorwaarden door middel van criteria worden vastgelegd. Dit is een verdere uit-
werking op basis van artikel 18, vijfde lid, onderdeel h van de GL EB. 
 
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 10 november 
2022. 
 
De openbare raadpleging, als bedoeld in artikel 10 van de GL EB, heeft plaatsgevonden in de periode van 25 
oktober tot en met 25 november 2022 door publicatie op de website van TenneT.   
 
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 elektrici-
teits- en gasnetten, gehouden op 8 december 2022. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het ver-
slag van deze bijeenkomst is als bijlage 3 bijgevoegd.  
 
De tijdens de openbare raadpleging en de behandeling in het GEN ontvangen commentaren hebben geleid tot 
de volgende aanpassingen van het voorstel:  
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Besluitvorming en inwerkingtreding 
Wij hebben voor dit voorstel geen specifieke wensen ten aanzien van de besluitvorming en inwerkingtreding. 
Het voorstel kan zoals gebruikelijk de dag na publicatie van het besluit in werking treden. 
 
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, 
 
 
 
 
Dick Weiffenbach     
directeur Netbeheer Nederland   
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 (……) 
  
 
 
[15-11-1999] besluit 99-005 
[17-02-2009] besluit 102466/23 
[12-05-2016] besluit 2016/202151  

Netcode elektriciteit 

 (……) 
 
[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876  
[25-12-2019] besluit ACM/UIT/502876 
[25-10-2022] voorstel BR-2022-1917   
 

Artikel 10.37  
1.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijk persoon, rechtspersoon of 

vennootschap, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als BSP verlenen. Een natuurlijke 
persoon, rechtspersoon dan wel vennootschap kan slechts voor één erkenning als BSP in aanmerking 
komen. 

2.  De BSP heeft het recht: 
a.  balanceringscapaciteit beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-

net; 
b.  balanceringsenergie beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet; 
c.  een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over te dragen aan een andere 

BSP; 
d.  balanceringsdiensten aan te bieden met een reserveleverende eenheid en een reserveleverende 

groep. 
3.  De aanvraag om een erkenning als BSP wordt schriftelijk en ondertekend door een bevoegd persoon 

ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet volgens een door de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven model. 

4.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist of de aanvrager voor erkenning als BSP in 
aanmerking komt, binnen 14 dagen na het laatste tijdstip van ontvangst van het aanvraagformulier, of 
het voltooien van het relevante FCR-prekwalificatieproces of FRR-prekwalificatieproces. 

5.  Een erkenning als BSP wordt verleend, nadat: 
a.  de aanvrager met succes het prekwalificatieproces van reserveleverende eenheden of reserveleve-

rende groepen heeft doorlopen voor het leveren van tenminste één van de in artikel 10.36, eerste lid, 
genoemde producten; 

b.  de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat de aanvrager 
beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve en organisatorische facilitei-
ten die vereist zijn om als BSP te kunnen optreden.; 

c.  De aanvrager zich met succes voor het gebruik van het in 13.32 bedoelde centrale communicatiesys-
teem heeft gecertificeerd. 

6.  Het BSP-prekwalificatieproces wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beëin-
digd, waarbij de aanvraag als ingetrokken wordt beschouwd met berichtgeving richting de BSP, indien 
de BSP: 
a.  binnen een termijn van 9 maanden niet aantoont dat hij beschikt over de juiste deskundigheid en 

over de technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als BSP te kun-
nen fungeren; 

b.  gedurende een periode van 3 maanden geen voortgang toont in het BSP-prekwalificatieproces.  
 (……) 
 
[25-10-2022] voorstel BR-2022-1917   
 

Artikel 10.42  
1.  De prekwalificatie van een BSP voor een bepaald product wordt ingetrokken met ingang van de datum 

waarop de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet hiertoe besluit overeenkomstig het derde 
lid, rekening houdend met een eventueel besluit tot opschorting overeenkomstig het vierde lid.  

2.  Wanneer de prekwalificatie van een BSP voor een bepaald product is ingetrokken, schrijft de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet de desbetreffende BSP onverwijld uit het BSP-register uit voor 
het bepaald product. 

3.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de prekwalificatie  van een BSP voor een be-
paald product intrekken indien:  
a. de BSP herhaaldelijk het desbetreffende product niet volgens specificatie levert en overleg hierom-

trent tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de BSP niet binnen 3 maanden 
leidt tot verbetering zodat het desbetreffende product alsnog overeenkomstig de specificatie gele-
verd wordt; 

b.  de BSP op grond van artikel 13.33, tweede lid, voor een bepaald product de toegang geweigerd is tot 
het centrale communicatiesysteem als bedoeld in artikel 13.32, eerste lid;  

c. de BSP niet meer beschikt over geprekwalificeerde technische eenheden om het desbetreffende pro-
duct te leveren en er binnen 6 maanden geen nieuwe reserveleverende eenheid of reserveleverende 
groep ter prekwalificatie wordt aangeboden.  

4. .De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de erkenning van een BSP intrekken indien: 
a. de BSP niet meer over een prekwalificatie voor balanceringsproducten beschikt.  

5.  Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een BSP niet langer in staat zal 
zijn, zijn verplichtingen na te komen of voor een BSP de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsre-
geling is uitgesproken, surséance van betaling is verleend, respectievelijk faillissement is uitgesproken, 
pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit Consument en 
Markt. 

 (……) 
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[15-11-1999] besluit 99-005  
[04-12-2004] besluit 101805/5  
[01-08-2013] besluit 103834/122  
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723  
[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876  
[16-03-2019] besluit ACM/18/033360 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[14-11-2020] besluit ACM/UIT/541184 
[18-05-2022] besluit ACM/UIT/570440 
[10-10-2022] voorstel BSP’s 
 
  

Artikel 13.32 
1. Ten behoeve van de gegevensuitwisseling, als bedoeld in de artikelen 10.11 tot en met 10.28, artikel 

10.36, en de artikelen 13.1 tot en met 13.8, artikelen 13.11 tot en met 13.18, stellen de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels vast ten aanzien 
van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en BRP's, BSP’s en voor zover van 
toepassing aangeslotenen geldt omtrent: 
a.  berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gege-

vensuitwisseling via een webportal; 
b.  procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem voor de geautoma-

tiseerde berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gegevensuitwisseling via een webportal; 
c.  communicatieprotocollen voor de dagelijkse gegevensuitwisseling; 
d.  specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende berichten voldoen; 
e. specificaties waaraan de prognoses voldoen; 
f.  het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van prognoses geschiedt 
g. specificaties waaraan de kwaliteitscontrole van de gegevensuitwisseling voldoet; 
h. de bewaartermijn voor de verschillende soorten berichten, waarbij rekening wordt gehouden met 

wettelijke bewaartermijnen en met het doel van het desbetreffende bericht; 
i. specificaties waaraan de balanceringinformatie en daarmee verband houdende berichten voldoen. 

2. Het in het eerste lid bedoelde centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet. 

3.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt iedere BRP en voor zover van toepassing de 
relevante aangeslotenen op de hoogte van de in het eerste lid bedoelde regels door toezending daarvan. 

 (……) 
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	b.  procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gegevensuitwisseling via een webportal;
	c.  communicatieprotocollen voor de dagelijkse gegevensuitwisseling;
	d.  specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende berichten voldoen;
	e. specificaties waaraan de prognoses voldoen;
	f.  het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van prognoses geschiedt
	g. specificaties waaraan de kwaliteitscontrole van de gegevensuitwisseling voldoet;
	h. de bewaartermijn voor de verschillende soorten berichten, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke bewaartermijnen en met het doel van het desbetreffende bericht;
	i. specificaties waaraan de balanceringinformatie en daarmee verband houdende berichten voldoen.

	2. Het in het eerste lid bedoelde centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
	3.  De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt iedere BRP en voor zover van toepassing de relevante aangeslotenen op de hoogte van de in het eerste lid bedoelde regels door toezending daarvan.
	(……)
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