
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 

Basis CSP erkenning- en prekwalificatie 
procedure 
 
 

Versienummer Datum Beschrijving 
1.0 07/12/2022 Basis CSP erkenning- en prekwalificatie procedure 
   
   
   

 

Aansprakelijkheid en auteursrecht gezamenlijke netbeheerders.  
Dit document wordt u aangeboden door de gezamenlijke netbeheerders. De inhoud ervan – alle teksten en 
beelden – is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van dit document mag niets worden 
gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door de netbeheerders mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud 
mag niets worden veranderd. De netbeheerders zetten zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, 
maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. De netbeheerders 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit dit document, noch voor de 
gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie in dit document. Aan dit 
document kunnen geen rechten worden ontleend.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   

 

Inhoud 
1 Voorwoord ...................................................................................................................................... 3 

2 Afkortingen en definities ................................................................................................................. 5 

3 Uitgangspunten CSP-erkenning en prekwalificatie aansluitingen .................................................. 6 

4 Basis erkennings- en prekwalificatie procedure ............................................................................. 7 

4.1 Procesbeschrijving en doorlooptijden CSP erkenning............................................................. 7 

4.2 Procesbeschrijving en doorlooptijden prekwalificatie aansluiting ......................................... 8 

4.3 Startpunten voor de uitvoering van de erkennings- en prekwalificatie procedure .............. 10 

4.4 Aan te leveren document door de (aspirant) CSP ................................................................. 11 

4.5 Proces uitwerking basis CSP erkennings- en prekwalificatie procedure ............................... 12 

5 Landelijke toetsing door TenneT ................................................................................................... 13 

5.1 Toetsingscriteria .................................................................................................................... 13 

6 Prekwalificatie door betreffende netbeheerder ........................................................................... 14 

6.1 Beoordelingscriteria voor de prekwalificatie: ....................................................................... 14 

7 Beëindiging/intrekken van de erkenning tot CSP .......................................................................... 15 

7.1 Intrekkingscriteria ................................................................................................................. 15 

7.2 Vrijwillige afmelding CSP ....................................................................................................... 15 

8 Vragen en contact gegevens ......................................................................................................... 15 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 16 

BIJLAGE 1: Stappen aanmelden aansluiting op GOPACS ................................................................... 17 

BIJLAGE 2: Uploaden Aansluitingenformulier in GOPACS ................................................................. 18 

BIJLAGE 3: Lijst met bronnen ............................................................................................................ 19 

 

  



   
 

   

 

1 Voorwoord 
 
Achtergrond codebesluit congestiemanagement 
Congestiemanagement is een dagelijks proces waarbij een netbeheerder marktgebaseerde en niet-
marktgebaseerde congestiemanagementdiensten (hierna: CM-diensten) inzet in een gebied waar een 
structureel tekort aan transportcapaciteit bestaat en netuitbreidingen niet tijdig zijn afgerond om aan de vraag 
naar transport te voldoen. In de uitvoering van congestiemanagement werken netbeheerders en aangeslotenen 
in het betreffende gebied samen om verwachte fysieke congestie op te lossen. Zo verzoekt een netbeheerder 
wanneer hij een congestie voorziet, aangeslotenen in het gebied om tegen betaling hun voorziene productie of 
consumptie van elektriciteit op een specifieke tijd en plaats te wijzigen, zodat de netbeheerder de totale 
(resterende) vraag naar transport kan faciliteren. Dankzij de toepassing van congestiemanagement kan de 
fysieke transportcapaciteit van het elektriciteitsnet optimaal worden benut om in de vraag naar transport te 
voorzien en kan dientengevolge ook aan meer partijen toegang tot het elektriciteitsnet worden verleend. 
 
Het codebesluit congestiemanagement introduceert een nieuwe marktrol in de Netcode, namelijk de 
congestiemanagementdienstverlener, ook wel Congestion Service Provider genoemd (hierna: CSP). De CSP heeft 
als functie om de flexibiliteit namens aangeslotenen direct, of als aggregator namens groepen van 
aangeslotenen, aan te bieden bij de netbeheerder. De CSP is daarmee een intermediaire partij tussen de 
netbeheerder en partijen die flexibiliteit willen aanbieden. De CSP kan daarnaast ook zonder aansluitingen, op 
basis van compensatiehandel (countertrading), bijdragen aan het redispatchproces. 
 
Met uitzondering van het capaciteitsbeperkingscontract, dat ook op bilaterale wijze tussen de aangeslotene en 
de netbeheerder kan worden overeengekomen, is de CSP noodzakelijk voor het leveren van de verschillende 
CM-diensten. Zo is de tussenkomst van de CSP bijvoorbeeld noodzakelijk voor het doen van redispatchbiedingen 
op het GOPACS Platform en voor het aggregeren van kleine aansluitingen in een groepsbieding. Groepsbiedingen 
maken geen onderdeel uit van de basisimplementatie van congestiemanagement.  
 
Erkende CSPs kunnen gebruik maken van twee typen producten voor het aanbieden van flexibiliteit aan de 
netbeheerders. Deze twee productentypes zijn: 

1) Redispatch product (Netcode elektriciteit Bijlage 11). Met een bieding redispatch biedt de door de 
aangeslotene aangewezen CSP aan om op een gespecificeerde locatie op te regelen of af te regelen ten 
opzichte van een prognose voor die locatie. De netbeheerder en de door de aangeslotene aangewezen 
CSP kunnen ook een contract aangaan voor redispatchcapaciteit. Een contract voor redispatchcapaciteit 
specificeert een plicht voor de door de aangeslotene aangewezen CSP om voor de duur van het contract 
op verzoek van de netbeheerder biedingen redispatch te doen tegen de in het contract 
overeengekomen voorwaarden. 

2) Capaciteitsbeperking product (Netcode elektriciteit Bijlage 12). Netbeheerders stellen aangeslotenen in 
staat, vrijwillig, en op basis van vooraf met de netbeheerder overeengekomen voorwaarden een 
bijdrage te leveren aan het oplossen van fysieke congestie, door al of niet tijdelijk (deels) af te zien van 
het gebruik van het hun toekomende recht op transport. Aangeslotenen wijzen hiertoe desgewenst een 
CSP aan. Met het afzien van het gebruik van het gecontracteerde dan wel ter beschikking gestelde 
transportvermogen, hierna capaciteitsbeperking genoemd, biedt een CSP aan om gedurende een 
afgesproken periode de transportbehoefte van zijn aangeslotene te beperken tot een afgesproken 
capaciteit.  

 
Inleiding tot de erkennings- en prekwalificatie procedure 
Overeenkomstig artikel 9.32 van de gewijzigde Netcode dient een partij een erkenning tot CSP aan te vragen bij 
de netbeheerders en zich daarbij te prekwalificeren voor de levering van ten minste één specifieke 
congestiemanagementdienst. Specifiek zegt de Netcode in Artikel 9.32, lid 5 daarover het volgende: 

“Een erkenning als CSP wordt verleend nadat: de aanvrager met succes het prekwalificatieproces voor 
het leveren van ten minste één product op grond van bijlagen 11 en 12 heeft afgerond; en de 
netbeheerder zich ervan heeft vergewist dat de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de 
technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als CSP te kunnen 
optreden.” 

 



   
 

   

 

Daarnaast dienen aansluitingen overeenkomstig artikel 9.34 van de gewijzigde Netcode door een erkende CSP 
te worden geprekwalificeerd voor het leveren van ten minste één specifiek congestiemanagementdienst. 
Specifiek zegt de Netcode in Artikel 9.34, lid 1 daarover het volgende: 

“Een CSP die namens een aangeslotene of een groep van aangeslotenen biedingen wil doen 
overeenkomstig de specificaties in bijlage 11, dan wel namens een aangeslotene of een groep van 
aangeslotenen wil bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie overeenkomstig de specificaties in 
bijlage 12, dient de aansluiting of de groep van bij die aangeslotenen horende aansluitingen bij de 
netbeheerder te prekwalificeren.” 

 
De basis CSP procedures bestaande uit de erkenning- en prekwalificatie procedure, zoals beschreven in dit 
document, bestaan daarom uit twee elementen: 

1) De erkenning van een partij tot CSP voor één of meerdere type CM product(en) 
2) De prekwalificatie van een aansluiting voor één of meerdere type CM product(en) 

 
Basiserkenningsprocedure 
Dit document beschrijft de processen en procedures behorende bij de CSP basis erkenning- en prekwalificatie 
procedure. De CSP basis erkenning- en prekwalificatie procedure is opgesteld om op korte termijn partijen te 
erkennen tot CSP. Deze basis procedure zal in een later stadium aangepast worden naar een volledige CSP 
erkenning- en prekwalificatie procedure. O.a. zal het hierin dan ook mogelijk worden om je als CSP te laten 
erkennen voor het kunnen leveren van groepsbiedingen met meerdere aansluitingen.  
 
Inwerkingtreding 
De CSP basis erkenning- en prekwalificatie procedure zal zes maanden na de publicatie (25 mei 2022) van het 
codebesluit congestiemanagement in werking treden. De netbeheerders zullen daarom de in dit document 
beschreven processen en procedures uiterlijk vanaf 25 november 2022 gaan toepassen. 
 
 

  



   
 

   

 

2 Afkortingen en definities 
Aangeslotene:  Een partij, een natuurlijk of rechtspersoon, met een aansluiting op een net. 
Aansluiting: Eén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 

16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder 
begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een 
netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder en 
tussen het net op zee en een windpark op zee 

Aansluitingenformulier:  Excel-document waarmee een CSP zijn te prekwalificeren aansluitingen specificeert 
Registration form for  
Market Roles:   Formulier ten behoeve van aanvraag CSP marktrol  
Aanvrager:   De partij die een aanvraag doet tot erkenning voor de rol van Congestion Service  

Provider (CSP) 
Aggregeren:   Het samenvoegen van aansluitingen ten behoeve van een groepsbieding.  
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.  

ATO:   Aansluit- en transportovereenkomst 
BRP:   Balance Responsible Party 
CM-diensten:  Congestie Management diensten 
CSP:   Congestion Service Provider 
CSP procedures:  De CSP erkenning procedure en prekwalificatie procedure 
DA:   Day-Ahead 
EAN:   European Article Number 
GDS:   Gesloten distributiesysteem 
GLDM:   Generation and Load Data Methodology 
GLDPM:   Generation and Load Data Provisioning Methodology 
GOPACS:  Grid Operator Platform for Congestion Solutions 
ID:   Intra-day 
IDCONS:   Intra Day Congestion Spread 
KvK:    Kamer van Koophandel 
MPR:   Marktpartijen Register 
PAP:   Primaire Allocatiepunt 
Prekwalificatie:   Proces ter verificatie van een aansluiting ten behoeve van het mogen leveren van  

congestieregelvermogen, waarbij de eisen door de netbeheerders gezamenlijk zijn 
vastgesteld 

PQ:   Prequalification (prekwalificatie) 
TIs:   Technische Installaties 
SAP:   Secundaire Allocatiepunt 
UFTP:   USEF Flexibility Trading Protocol (USEF: Universal Smart Energy Framework) 
 

  



   
 

   

 

3 Uitgangspunten CSP-erkenning en prekwalificatie aansluitingen 
Een CSP dient voor elke aansluiting waarmee hij biedingen gebaseerd op producten overeenkomstig Bijlage 11 
van de Netcode elektriciteit wil doen, dan wel waarmee hij wil bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie 
volgens producten overeenkomstig Bijlage 12 van de Netcode elektriciteit daartoe op grond van Netcode artikel 
9.34 gerechtigd te zijn. 
 
Voor een CSP-erkenning geldt het volgende: 

• Erkenning wordt gezamenlijk verleend door de netbeheerders (Art. 9.32.1). 
• Erkenning wordt verleend aan een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap (Art. 9.32.1). 
• Een natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel vennootschap kan slechts voor één erkenning als CSP 

in aanmerking komen (Art. 9.32.1). 
• Een erkenning tot CSP is landelijk geldig. 
• Een erkenning tot CSP wordt verleend nadat de landelijke netbeheerder zich ervan heeft vergewist dat 

de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve en 
organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als CSP te kunnen optreden (Art. 9.32.5). 

• Voor het verkrijgen van een erkenning tot CSP hoeft geen aansluiting te worden geprekwalificeerd. 
• Een erkende CSP heeft het recht om CM-diensten aan te bieden voor tenminste één product op grond 

van Bijlage 11 en/of Bijlage 12 van de Netcode elektriciteit, wanneer met succes het bij dat product 
behorende prekwalificatieproces voor een aansluiting is doorlopen (Art. 9.32.5). 

• Een erkende CSP kan voor meerdere aangeslotenen (zoals hierboven gedefinieerd) als CSP optreden, 
maar dient voor iedere aangeslotene individuele en losstaande biedingen congestieregelvermogen in 
die per aangeslotene apart gesetteld worden.  

• Een erkende CSP heeft het recht om CM-diensten aan te bieden zonder aansluiting, op grond van 
compensatiehandel, als bedoeld in artikel 2, lid 27, van de Verordening (EU) 2019/943. 

• Een erkende CSP kan met meerdere producten op één aansluiting actief zijn, mits de CSP en de 
aangeslotenen voor deze producten zijn geprekwalificeerd. 

• Een erkende CSP heeft het recht om CM-diensten aan te bieden voor een aangeslotene tijdens niet 
marktgebaseerde CM. 

• Een erkenning tot CSP wordt ingetrokken wanneer een CSP zijn verplichtingen jegens één of meerdere 
netbeheerders niet nakomt, en nadat de netbeheerder de CSP hierop heeft geattendeerd en in staat 
heeft gesteld om alsnog te voldoen (Art. 9.32.8). 

 
Voor een CM prekwalificatie geldt het volgende: 

• De prekwalificatie van een aansluiting wordt altijd uitgevoerd door de netbeheerder waar de 
aangeslotene een ATO mee heeft. 

• De prekwalificatie van een aansluiting vindt altijd plaats in relatie tot een erkende CSP. Een aangeslotene 
kan zich dus niet prekwalificeren zonder betrokkenheid van een erkende CSP (Art 9.43.1). 

• Een aansluiting kan zich slechts via één CSP laten representeren op een bepaald moment in de tijd 
(m.a.w.: er kan op een specifiek moment slechts één CSP actief zijn op een aansluiting). 

• Wanneer een geprekwalificeerde aansluiting switcht van CSP dient deze aansluiting zich opnieuw te 
prekwalificeren door de nieuwe CSP die actief wordt op de aansluiting. 

• Prekwalificatie van een aansluiting vindt altijd plaats voor één of meerdere specifieke producten op 
grond van Bijlage 11 en/of Bijlage 12 van de Netcode elektriciteit (Art 9.43.1). Een aangeslotene heeft 
daarbij dus het recht om meerdere CM-producten op één aansluiting te leveren.  

• De netbeheerder informeert altijd de BRP die volgens het C-AR actief is op een aansluiting bij de opname 
van een aansluiting in het portfolio van een CSP (Art. 9.43.7). 

• Aansluitingen met een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 100 kW (levering en/of 
teruglevering) kunnen worden geprekwalificeerd (Art. 9.32.3).  

• Voor het prekwalificeren van een aansluiting door een CSP, dient de CSP toestemming van de 
aangeslotene te hebben. 

• MLOEA aansluitingen kunnen niet geprekwalificeerd worden voor het redispatch product, wel voor het 
capaciteitsbeperking product1. 

 
1 Vastgesteld vanuit NBNL werkgroep praktische implementatie Congestiemanagement 



   
 

   

 

4 Basis erkennings- en prekwalificatie procedure 
Een aanvraag tot CSP erkenning kan te allen tijde worden ingediend. Aansluitingen kunnen ook te allen tijde 
geprekwalificeerd worden, mits een CSP erkend is. De procedure om erkend te worden tot CSP en aansluitingen 
te prekwalificeren volgt de volgende basisstappen. Verdere uitgangspunten bij de uitvoering van de erkenning 
en prekwalificatie procedure zijn daarbij dat de landelijke toetsing betrekking heeft op de organisatie van 
aspirant CSP, welke landelijk kan opereren. De prekwalificatie door de betreffende netbeheerder richt zich 
vervolgens op alle aspecten die een lokaal karakter hebben en gerelateerd zijn aan de betrokken aangeslotene. 
 
Na erkend te zijn als CSP, en één of meerdere aansluitingen te hebben geprekwalificeerd, kan de CSP 
langetermijncontracten aangaan voor het leveren van CM-diensten. Mits de CSP en aansluitingen 
geprekwalificeerd zijn voor dit type product, kan direct deel worden genomen aan het leveren van vrije biedingen 
redispatch. 
 
4.1 Procesbeschrijving en doorlooptijden CSP erkenning 
 
1. Indienen aanvraag door aspirant CSP 

a) Downloaden aanvraagformulieren:      Actie aspirant CSP 
Om de aanvraag te starten dient de aspirant CSP twee formulieren te downloaden: 

- Registration form for Market roles 
- CSP - Formulier Landelijke Toets 

Beide documenten zijn te downloaden op de website van TenneT (LINK). 
 

b) Aanvragen EAN code:      Actie aspirant CSP 
Om als CSP actief te zijn dient een unieke EAN-13 code aangevraagd te worden op de website van GS1 (LINK). Bij 
het aanvragen dient ook een Registratiebewijs GS1 verkregen te worden, welke nodig is in de volgende 
processtap. 
 

c) Indienen aanvraagformulieren:     Actie aspirant CSP 
Een aanvraag tot CSP erkenning kan te allen tijde worden ingediend door middel van het insturen van het 
ingevulde en ondertekende Registration form for Market Roles, het ingevulde Formulier Landelijke Toets, een 
Pro forma factuur, een KvK uittreksel, en een Registratiebewijs GS1 aan TenneT. Deze documenten kunnen 
worden ingediend via e-mail naar systemservices@tennet.eu. Het compleet indienen van deze documenten 
betekend de start van het formele verzoek tot erkenning van CSP. 
 

d) Bevestiging aanvraag:       Actie TenneT 
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formele verzoek tot erkenning bevestigt TenneT of het verzoek 
compleet is. Wanneer TenneT van mening is dat het verzoek niet compleet is zal TenneT de aanvrager verzoeken 
om aanvullende informatie aan te leveren. De aanvrager dient de aanvullende vereiste informatie binnen 5 
werkdagen na ontvangst van het verzoek aan te leveren. Wanneer de aanvrager de gevraagde aanvullende 
informatie niet binnen deze termijn verstrekt, wordt het verzoek geacht te zijn ingetrokken. Het insturen van het 
volledig ingevulde Registration form for Market Roles definieert de start van de CSP erkenningsprocedure. 
 
2. Landelijke toetsing door TenneT 

a) Beoordelen toetsingscriteria:     Actie TenneT 
Bij volledig aangeleverde informatie toetst TenneT de aspirant CSP zowel op deskundigheid alsook of de 
technische, organisatorische en administratieve faciliteiten op orde zijn om de rol van CSP uit te voeren. Dit 
betreft een eenmalige toets. De toetsingscriteria staan beschreven in Hoofdstuk 5 van dit document. 
 

b) Beslissing erkenning tot CSP:     Actie TenneT 
Binnen 5 werkdagen vanaf het compleet indienen van het volledig en correct ingevulde Registration form for 
Market Roles, inclusief de bijlagen, beoordeelt TenneT de verstrekte informatie en neemt TenneT het besluit of 
voldaan is aan de criteria voor erkenning tot CSP voor beide CM-producten. 
 
 
 

https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen
https://www.gs1.nl/
mailto:systemservices@tennet.eu


   
 

   

 

3. Informeren uitkomst 
a) Informeren positief resultaat:     Actie TenneT 

Bij een positief resultaat van de landelijke toetsing wordt de aanvrager geïnformeerd door de TenneT over de 
uitkomst. De erkenning tot CSP is landelijk geldig en de benodigde registraties kunnen nu afgehandeld worden. 
 

b) Informeren negatief resultaat:     Actie TenneT 
Wanneer de landelijke toetsing niet positief wordt bevonden zal de aanvrager hierover worden geïnformeerd. 
De reden van afwijzing zal daarbij worden toegelicht zodat een nieuwe aanvraag mogelijk succesvol kan worden 
gedaan. 
 
4. Registraties in CSP-registers 

a) Registreren in CSP register:      Actie TenneT 
Nadat TenneT de aanvrager heeft geïnformeerd over het toekennen van de CSP erkenning zal binnen 5 
werkdagen de erkende partij worden geregistreerd in het landelijk register met erkende CSPs (MyTenneT). 
Vervolgens wordt deze informatie binnen 5 werkdagen gepubliceerd op de website van TenneT (LINK), waar alle 
erkende CSPs staan vermeld. 
 

b) Aanmelden & registreren bij EDSN/ Partners in Energie:   Actie CSP & EDSN 
De erkende CSP meldt zich aan bij EDSN/Partners in Energie om opgenomen te worden in het Marktpartijen 
Register (MPR) als erkende marktpartij in de rol van CSP. Deze registratie zal, na aanvraag door de erkende CSP, 
binnen 5 dagen worden voltooid door EDSN. Aanmelden kan via Partners in Energie (LINK). Op deze website 
dient de erkende CSP onder het menu ‘Registreren marktpartijen’ de ‘Volledige registratie’ aan te klikken. Om 
als erkende CSP aan te melden bij EDSN/Partners in Energie is het noodzakelijk om als CSP te beschikken over 
eHerkenning niveau 3. 
Desgewenst kan door de CSP ook toegang worden aangevraagd tot het C-AR om inzicht te krijgen tot specifieke 
attributen middels een API. 
 

c) Aanmelden bij GOPACS:      Actie CSP 
De erkende CSP meldt zich aan op het GOPACS platform als Trading Company via de GOPACS website (LINK). De 
erkende CSP kan vervolgens starten met de prekwalificatie van de aansluitingen. De uitwerking van het 
prekwalificatieproces staat hieronder beschreven. 
 

d) Aanmelden bij RESIN (aansluitingen >60MW:    Actie CSP 
De erkende CSP meldt zich aan bij TenneT door een e-mail te versturen aan systemservices@tennet.eu. Voor 
aansluitingen >60 MW geldt dat de CSP het vermogen aan TenneT aanbiedt door middel van een bieding aan het 
RESIN platform. Hiervoor dient een IT-verbinding te worden ingeregeld en getest te worden in overleg met 
TenneT. Na inrichting van de IT-verbinding kan de erkende CSP vervolgens starten met de prekwalificatie van de 
aansluitingen. 
 
 
4.2 Procesbeschrijving en doorlooptijden prekwalificatie aansluiting 
 
1. Aanmelden aansluiting voor prekwalificatie  

a) Downloaden aanvraagformulieren:      Actie CSP 
Om de prekwalificatie van een aansluiting te starten dient de CSP twee formulieren te downloaden: 

- Het Aansluitingenformulier, te downloaden op de website van TenneT (LINK). 
- Het IDCONS-participatie overeenkomst (alleen voor Redispatch). Komt automatisch naar voren bij 

het aanmelden van aansluitingen op GOPACS. 
 

b) Aansluiting aanmelden op GOPACS:     Actie CSP 
Een aanvraag tot prekwalificatie van een aansluiting kan te allen tijde worden ingediend door een erkende CSP 
door het registratieproces van GOPACS te starten. Het registratieproces kan worden gestart via de GOPACS 
website (LINK) of de GOPACS API. Voor beide mogelijkheden staan de te nemen stappen in Bijlage 1 van dit 
document uitgewerkt. 
 

https://www.tennet.eu/nl/csp-register
http://www.partnersinenergie.nl/
https://idcons.nl/signup/#/signup
mailto:systemservices@tennet.eu
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen
https://idcons.nl/#/dashboard/home


   
 

   

 

Bij het registreren van de aansluitingen door de CSP (zowel via de website als via de API) dient ook het ingevulde 
en ondertekende Aansluitingenformulier ten behoeve van de prekwalificatie van aansluitingen te worden 
geüpload. Zie Bijlage 2 voor een screenshot hoe dit gedaan kan worden. Dit document is te downloaden op de 
website van TenneT (LINK). Naast de informatie ten behoeve van de prekwalificatie van de aansluiting vult de 
CSP hierbij ook informatie in die gebruikt wordt bij de uitvoering van de operationele CM processen op GOPACS. 
Wanneer een CSP een aansluiting wil aanmelden en prekwalificeren voor een Redispatchproduct dient de CSP 
ook een getekende IDCONS-Participatie overeenkomst te uploaden. Deze IDCONS-Participatie overeenkomst 
komt automatisch in beeld bij het aanmelden van aansluitingen op GOPACS. 
 

c) Aansluiting aanmelden op RESIN 
Een aanvraag tot prekwalificatie van een aansluiting kan te allen tijde worden ingediend door een erkende CSP 
door het registratieproces van RESIN te starten.  
 
Bij het registreren van de aansluitingen door de CSP dient ook het ingevulde en ondertekende 
Aansluitingenformulier ten behoeve van de prekwalificatie van aansluitingen te worden toegestuurd via een e-
mail naar systemservices@tennet.eu. Dit document is te downloaden op de website van TenneT (LINK). Naast 
de informatie ten behoeve van de prekwalificatie van de aansluiting vult de CSP hierbij ook informatie in die 
gebruikt wordt bij de uitvoering van de operationele CM processen op RESIN.  
 
Wanneer de erkende CSP meerdere aansluitingen wil prekwalificeren, dient voor elke aansluiting individueel het 
prekwalificatieproces voor het gewenste CM-product te worden doorlopen (Art. 9.34.1/6). 
 
2. Prekwalificatie door netbeheerder 

a) Beoordelen prekwalificatie criteria:     Actie netbeheerder 
De netbeheerder van het gebied waar de betreffende aansluiting mee verbonden is voert het 
prekwalificatieproces uit. Wanneer de betreffende netbeheerder van mening is dat het verzoek niet compleet is 
zal deze de aanvrager verzoeken om aanvullende informatie aan te leveren. De aanvrager dient de aanvullende 
vereiste informatie binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek aan te leveren. Wanneer de aanvrager 
de gevraagde aanvullende informatie niet binnen deze termijn verstrekt, wordt het verzoek geacht te zijn 
ingetrokken. Het insturen van het volledig ingediende registratieproces GOPACS definieert de start van het 
prekwalificatieproces van een aansluiting. 
 

b) Beslissing tot prekwalificatie aansluiting:    Actie netbeheerder 
Het streven is om binnen 10 werkdagen vanaf het compleet indienen van het Registration form for Market Roles 
voor prekwalificatie van een aansluiting beoordeelt de betreffende netbeheerder van deze aansluiting de 
verstrekte informatie en besluit of voor deze aansluiting is voldaan aan de geldende prekwalificatiecriteria voor 
één of meerdere congestiemanagementproducten. 
 
3. Informeren uitkomst 

a) Informeren positief resultaat: CSP, BRP en TenneT   Actie netbeheerder 
Bij een positief resultaat van de prekwalificatie wordt de aanvragende CSP geïnformeerd door de netbeheerder 
over de uitkomst.  
De betreffende netbeheerder die de prekwalificatie heeft uitgevoerd informeert ook de BRP(s)2 over opname 
van de aangeslotene in het portfolio van een CSP (Art. 9.34.7). 
TenneT voegt de geprekwalificeerde aansluitingen toe aan de gevoeligheidsmatrix. 
 

b) Informeren negatief resultaat:      Actie netbeheerder 
Ook wanneer de prekwalificatie niet positief wordt bevonden zal de aanvragende CSP hierover worden 
geïnformeerd. De reden van afwijzing zal daarbij worden toegelicht zodat een nieuwe aanvraag mogelijk 
succesvol kan worden gedaan. 
 
 
 
 
 

 
2 Meerdere BRPs in het geval van een MLOEA aansluiting. 

https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen


   
 

   

 

4. Registreren uitkomst 
a) Registreren in het C-AR:      Actie netbeheerder 

Het streven is om binnen 5 werkdagen na het informeren van de CSP over het genomen besluit tot prekwalificatie 
van de aansluiting registreert de betreffende netbeheerder van deze aansluiting in het centraal aansluitregister 
(C-AR) de relatie tussen een aansluiting (PAP en – voor capaciteitsbeperking – eventueel ook SAPs) en de 
betreffende CSP en de/het CM-product(en). 
 

b) Correcte registratie in GOPACS/RESIN:     Actie netbeheerder 
Het is belangrijk dat een geprekwalificeerde aansluiting op de juiste manier geregistreerd staat in GOPACS en/of 
RESIN. De eindstaat in GOPACS per productcombinatie staat hieronder aangegeven in een tabel. 
 

Product waarvoor geprekwalificeerd is Eindstaat in GOPACS Toelichting 
Redispatch Active Als een aansluiting voldoet aan de eisen 

voor redispatch, moet de aansluiting 
geactiveerd worden in GOPACS om in te 
kunnen bieden voor redispatch. 

Capaciteitsbeperking Disabled Als een aansluiting alleen voor 
capaciteitsbeperking is geprekwalificeerd, 
dient de aansluiting op disabled te blijven 
staan, zodat er geen redispatch biedingen 
gedaan kunnen worden. Ongeacht de 
status van in GOPACS kan de aansluiting 
meedoen met capaciteitsbeperkingen. 

Redispatch en capaciteitsbeperking Active Als een aansluiting voor beide producten is 
geprekwalificeerd, moet de aansluiting 
geactiveerd worden in GOPACS om in te 
kunnen bieden voor redispatch. Ongeacht 
de status van in GOPACS kan de aansluiting 
meedoen met capaciteitsbeperkingen. 

 
 
4.3 Startpunten voor de uitvoering van de erkennings- en prekwalificatie procedure 
Er zijn verschillende zaken die een (aspirant) CSP de erkennings- en prekwalificatie procedure kunnen doen 
starten. 
 
Met betrekking tot CSP-erkenning: 

1. Een nieuwe aanvrager, nog niet erkend als CSP: Volledige landelijke toetsing doorlopen. 
2. Een reeds erkende CSP met een wijziging in de eerder aangeleverde informatie t.b.v. één van de 

toetsingscriteria: Toetsingscriteria opnieuw beoordelen. Wijzigingen dienen per mail kenbaar gemaakt 
te worden middels een mail richting systemservices@tennet.eu. Bij significatie wijzigingen kan TenneT 
in gesprek treden met de CSP. 

 
Met betrekking tot prekwalificatie aansluiting: 

1. Nog niet eerder bij de CSP geprekwalificeerde aansluiting: alle prekwalificatiecriteria beoordelen voor 
gewenste CM-product 

2. Reeds in relatie tot de CSP geprekwalificeerde aansluiting: 
a. Wijziging in de eerder aangeleverde informatie t.b.v. één of meerdere van de 

prekwalificatiecriteria: prekwalificatiecriteria opnieuw beoordelen. 
b. Nieuw CM-product: alleen beoordelen van product-specifieke prekwalificatiecriteria voor 

gewenste CM-product. 
 
 
 
 
 

mailto:systemservices@tennet.eu


   
 

   

 

4.4 Aan te leveren document door de (aspirant) CSP 
 
CSP erkenningsprocedure 
Onderstaande documenten dienen ingediend te worden tijdens processtap 1b van de CSP erkenningsprocedure: 

1. Registration form for Market Roles   
a. Document te downloaden op TenneT website (LINK) 

2. CSP – Formulier Landelijke Toets  
a. Document te downloaden op TenneT website (LINK)  

3. Pro forma factuur   
4. KvK uittreksel 

a. Te downloaden op de website van de Kamer van Koophandel 
5. Registratiebewijs GS1 

a. EAN-13 code aan te vragen op website (LINK) 
 
Prekwalificatie aansluiting: 
Onderstaande documenten dienen ingediend te worden tijdens processtap 1b van de prekwalificatie procedure: 

1. Aansluitingenformulier 
a. Document te downloaden op TenneT website (LINK) 

2. IDCONS-participatie overeenkomst 
a. Komt automatisch naar voren bij het aanmelden van aansluitingen op GOPACS. 
b. Alleen van toepassing wanneer wordt geprekwalificeerd voor Redispatch product 

 
  

https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen
https://www.gs1.nl/
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten-nederland/documenten-algemeen


   
 

   

 

4.5 Proces uitwerking basis CSP erkennings- en prekwalificatie procedure  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Processtappen CSP basis erkennings- en prekwalificatie procedure 
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5 Landelijke toetsing door TenneT 
 
5.1 Toetsingscriteria 
De netbeheerders hebben gezamenlijk de criteria opgesteld op om te bepalen dat de aanvrager beschikt over de 
deskundigheid en over de technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als CSP 
te kunnen optreden. Deze criteria dienen uiteindelijk te worden gepubliceerd op de in artikel 9.8 bedoelde 
website (Art. 9.32.6). De criteria staan hieronder uitgewerkt. 
 
5.1.1 Initiële beoordelingscriteria landelijke toetsing (LT) 
• LT1: Controle of de aspirant CSP reeds erkend is als CSP: Een natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel 

vennootschap kan immers voor één erkenning als CSP in aanmerking komen3. 
o Uitvoering: Inzage in register met erkende CSPs (LINK). 

 
5.1.2 Beoordelingscriteria voor de deskundigheid en voor de technische, administratieve & 

organisatorische faciliteiten (Art. 9.32.5 b) van de landelijke toetsing: 
• LT2: Toets op de aanwezigheid van alle relevante administratieve informatie. Specifiek wordt beoordeeld of 

de volgende informatie aanwezig is: KvK-nummer, BTW-nummer, rekeningnummer en EAN-13 code. 
• LT3: Toets op de aansturing van flex-assets. De aspirant CSP geeft een toelichting op de aansturing van flex-

assets voor het type product (Bijlage 11 of 12 van de Netcode elektriciteit) waar erkenning voor wordt 
aangevraagd. Hiervoor worden de volgende vragen gesteld: 

 Wat voor type flex asset(s) wilt u aansturen? Opwek, verbruik of een combinatie van beide? 
 Hoe bent u van plan de aansturing van de assets te realiseren? 
 Bent u van plan assets te Aggregeren? 
 Worden de assets ook gebruikt voor balanceringsdiensten, of andere markten? 
 Gaat het om uw eigen asset(s), of stuurt u ze namens de aangeslotene(n) aan? 
 Stuurt u assets aan met een gecontracteerd transportvermogen > 60 MW? 

• LT4: Toets op het kunnen garanderen van de (langetermijn-) beschikbaarheid en daadwerkelijke levering 
van flexibiliteit voor het type product (Bijlage 11 of 12 van de Netcode elektriciteit) waar erkenning voor 
wordt aangevraagd. Hiervoor worden de volgende vragen gesteld: 

 Hoe wordt de aansturing van de assets blijvend gegarandeerd? 
 Hoe stuurt u het/de asset(s) aan, of hoe bent u van plan dit te gaan doen? Welke fallback-

systemen en -processen zijn/worden er ingeregeld? Is/komt er een redundant systeem? 
 Hoe zijn/worden de aansturing en de fallbacks getest, en hoe vaak vinden herhaaltests 

plaats? 
 Het is de bedoeling dat u voor langere tijd flexibiliteit levert op het net. Kunt u garanderen 

dat de flexibiliteit voor langere termijn beschikbaar is? 
 Hoe kunt u garanderen dat er daadwerkelijk geleverd wordt? Zijn er bijvoorbeeld 

redundante IT-systemen? 
 Heeft u een storingsdienst die te bereiken is in geval van een storing? Wat is de 

beschikbaarheid van de storingsdienst? Op welk telefoonnummer kunnen we u in 
noodgevallen bereiken, mocht er iets misgaan in de aansturing of activatie van de 
flexibiliteit? 

 
  

 
3 Netcode Elektriciteit Art. 9.32.1 

https://www.tennet.eu/nl/csp-register


   
 

   

 

6 Prekwalificatie door betreffende netbeheerder 
Een CSP die namens een aangeslotene biedingen wil doen overeenkomstig de specificaties in Bijlage 11 van de 
Netcode elektriciteit, dan wel namens een aangeslotene wil bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie 
overeenkomstig de specificaties in Bijlage 12 van de Netcode elektriciteit dient de aansluiting bij de netbeheerder 
te prekwalificeren (Art. 9.34.1/6). 
 
6.1 Beoordelingscriteria voor de prekwalificatie: 
De netbeheerders stellen gezamenlijk prekwalificatiecriteria op voor elk van de op grond van Bijlagen 11 en 12 
van de Netcode elektriciteit te leveren producten (Art. 9.32.7). De netbeheerders publiceren de procedures en 
prekwalificatiecriteria op de in artikel 9.8 bedoelde website. (Art. 9.33.1). De prekwalificatiecriteria staan 
hieronder uitgewerkt en zijn onderverdeeld in generieke en product specifieke beoordelingscriteria. 
 
6.1.1 Generieke beoordelingscriteria prekwalificatie (PQ): 
• PQ1: Prekwalificatie van een aansluiting kan alleen gestart worden door een erkende CSP die geregistreerd 

staat in het CSP register van TenneT4. 
• PQ2: Een aansluiting kan slechts door één erkende CSP worden vertegenwoordigd5. 
• PQ3: Het gecontracteerd transportvermogen van een aansluiting dient >= 100kW te zijn 6.  
• PQ4: De allocatiepunten behorende bij de te prekwalificeren aansluiting zijn telemetrie bemeten7. 
• PQ5: De aansluiting dient individuele prognoses in te dienen. 
• PQ6: De aansluiting dient partieel afroepbaar te zijn, tenzij onderdeel van uitgesloten groep8. 
• PQ7: De CSP die een aansluiting laat prekwalificeren heeft toestemming van de aangeslotene voor het laten 

uitvoeren van de prekwalificatie van de aansluiting9, 10. 
 
6.1.2 Product-specifieke beoordelingscriteria 
 
Redispatch product (Bijlage 11 Netcode elektriciteit) 
• PQ8: Een te prekwalificeren aansluiting dient te voldoen aan de IDCONS productvoorwaarden van GOPACS11. 
• PQ9: De te prekwalificeren aansluiting mag niet een MLOEA-aansluiting zijn. 
 
Capaciteitsbeperking product (Bijlage 12 Netcode elektriciteit) 
• PQ10: In het geval van een MLOEA aansluiting dient de aansluiting als geheel te worden geprekwalificeerd 

met alle onderliggende allocatiepunten (zowel primair als eventueel secundair)12. 
 

 
  

 
4 Netcode Elektriciteit Art. 9.32.1 
5 Netcode Elektriciteit Art. 9.34.5b 
6 Netcode Elektriciteit Art. 9.32.3 
7 Netcode Elektriciteit Art. 9.1.2, Art. 9.34.3b & Bijlage 12; GOPACS IDCONS Productvoorwaarde: Sectie 4.4.2 Punt 2  
8 Netcode Elektriciteit Bijlage 11 en Bijlage 12; GOPACS IDCONS Productvoorwaarde: Sectie 4.2.2  
9 Op het moment dat er aanleiding voor is, zal toestemming worden opgevraagd door de netbeheerder. 
10 GOPACS IDCONS Productvoorwaarden: Sectie 4.4.2 Punt 1 
11 De IDCONS productvoorwaarden kunnen worden gevonden via de link in Bijlage 1. 
12 Netcode Elektriciteit Art. 9.34.5 



   
 

   

 

7 Beëindiging/intrekken van de erkenning tot CSP 
Een erkenning als CSP wordt ingetrokken wanneer een CSP zijn verplichtingen jegens een of meer 
netbeheerder(s) niet nakomt (Art. 9.32.8). De netbeheerders stellen gezamenlijk de omstandigheden, criteria en 
procedures op die leiden tot de intrekking van een erkenning als CSP. Deze omstandigheden, criteria en 
procedures worden gepubliceerd op de in artikel 9.8 bedoelde website (Art. 9.32.9). 
 
7.1 Intrekkingscriteria 
De gezamenlijke netbeheerders zijn gerechtigd om na drie waarschuwingen een erkenning tot CSP te 
beëindigen/in te trekken indien13: 

1) De erkende CSP zich, bij het verstrekken van informatie aan de netbeheerders tijdens de 
erkenningsprocedure, schuldig blijkt te hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen en/of 
het verstrekken van onjuiste informatie; 

2) Bovenstaande (d.w.z. het voldoen aan de minimumeisen) niet meer controleerbaar is;  
3) Indien in de praktijk blijkt dat de CSP niet, of niet meer, voldoet aan het gestelde in de actuele 

productspecificaties;  
4) De resultaten van een uitgevoerde audit een tekortkoming laat zien. De CSP is hiervoor verplicht om op 

verzoek van de Netbeheerders aan te tonen dat een product volgens de eisen wordt geleverd. 
5) De CSP de afspraken uit een gemaakt contract niet nakomt en de schade niet compenseert. 
6) De CSP het afgesproken congestie regelvermogen meerdere malen niet heeft geleverd. 

 
Wanneer de erkende CSP na voorafgaande ingebrekestelling niet meer voldoet aan de minimumeisen, zullen de 
gezamenlijke netbeheerders eerst in gesprek gaan met betreffende CSP (conform Art. 9.32.8). Als nadat de 
betreffende CSP een redelijke termijn voor herstel is gegeven nog steeds niet voldoet aan de minimumeisen zal 
TenneT de desbetreffende CSP van haar voornemen de erkenning te beëindigen/in te trekken – en van de reden 
daartoe, uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de datum waarop de erkenning tot CSP zal worden beëindigd – 
schriftelijk op de hoogte stellen. 
 
7.2 Vrijwillige afmelding CSP 
In geval een CSP een erkenning tot CSP wil beëindigen maakt de CSP dit schriftelijk kenbaar middels een formulier 
en stuurt het formulier aan TenneT. Beëindiging van de CSP erkenning leidt niet automatisch tot een beëindiging 
van een lopend contract.  Een contract eindigt na verstrijken van de looptijd van het contract.  
Wanneer het formulier ontvangen is door TenneT, zal de erkenning beëindigd worden en de registraties 
bijgewerkt. 
 

8 Vragen en contact gegevens 
Vragen met betrekking tot de CSP erkenningsprocedure kunnen worden gericht aan: systemservices@tennet.eu.  
Vragen met betrekking tot de prekwalificatie van aansluitingen kunnen worden gericht aan de desbetreffende 
netbeheerder. 

  

 
13 Dit betreft een niet uitputtende reeks 

mailto:systemservices@tennet.eu
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BIJLAGE 1: Stappen aanmelden aansluiting op GOPACS 
Een aanvraag tot prekwalificatie van een aansluiting kan te allen tijde worden ingediend door een erkende CSP 
door het registratieproces van GOPACS te starten. Het registratieproces kan worden gestart na inlog (LINK) via 
de GOPACS website of de GOPACS API. Voor beide mogelijkheden staan de te nemen stappen in Bijlage 1 
uitgewerkt. 
 
Via GOPACS website dienen de volgende stappen te worden gevolgd: 

 Stap 1: Trading company logt in op de website van GOPACS (LINK), en gaat naar “My Grid connections” 
(zie screenshot 1). 

 
Screenshot 1 

 
 Stap 2: Trading company klikt op “+ ADD GRID CONNECTION” (zie screenshot 2) 

 
Screenshot 2 

 
 Stap 3: Trading company vult de gegevens in van de betreffende aansluiting (zie screenshot 3) 

 
Screenshot 3 

 
Via GOPACS API dienen de volgende stappen te worden gevolgd: 

 Bezoek deze LINK voor instructies hieromtrent. 
 

  

https://idcons.nl/#/dashboard/home
https://idcons.nl/#/dashboard/home
https://acc.idcons.nl/swagger-ui/#/GridConnection/createUsingPOST


   
 

   

 

BIJLAGE 2: Uploaden Aansluitingenformulier in GOPACS 
Nadat aansluitingen aangemeld zijn op GOPACS, dient de CSP ook het Aansluitingenformulier te uploaden. 
Hieronder staat uitgelegd hoe dit werkt. 
 
Via GOPACS website dienen de volgende stappen te worden gevolgd: 

 Stap 1: Trading company logt in op de website van GOPACS (LINK), en gaat naar “Trading Companies” 
(zie screenshot 1). 

 
 

Screenshot 1 
  

https://idcons.nl/#/dashboard/home


   
 

   

 

BIJLAGE 3: Lijst met bronnen 
• Coteq:     https://www.coteqnetbeheer.nl 
• EDSN:     https://www.edsn.nl 
• Enexis:     https://www.enexis.nl 
• ETPA:      https://etpa.nl 
• GOPACS:     https://www.gopacs.eu 
• IDCONSproductvoorwaarden:  https://www.gopacs.eu/wpcms/wp-

content/uploads/2020/10/200810-IDCONS-Productvoorwaarden.pdf 
• Liander:     https://www.liander.nl 
• Netbeheer Nederland:   https://www.netbeheernederland.nl 
• Netcode elektriciteit:    https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/de-

energiemarkt/codes-energie/actuele-codes-energie 
• Partner in Energie:   https://www.partnersinenergie.nl 
• Rendo:     https://www.rendonetwerken.nl 
• Stedin:     https://www.stedin.net 
• TenneT website:    https://www.tennet.nl 

o Lijst met erkende CSPs:   https://www.tennet.eu/nl/csp-register  
o Prekwalificatie criteria: 
o CM onderzoek TenneT:  https://www.tennet.eu/nl/onderzoeken-naar-

congestiemanagement 
• Westland Infra:    https://www.westlandinfra.nl 

https://www.coteqnetbeheer.nl/
https://www.edsn.nl/
https://www.enexis.nl/
https://etpa.nl/
https://www.gopacs.eu/
https://www.gopacs.eu/wpcms/wp-content/uploads/2020/10/200810-IDCONS-Productvoorwaarden.pdf
https://www.gopacs.eu/wpcms/wp-content/uploads/2020/10/200810-IDCONS-Productvoorwaarden.pdf
https://www.liander.nl/
https://www.netbeheernederland.nl/
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/de-energiemarkt/codes-energie/actuele-codes-energie
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/de-energiemarkt/codes-energie/actuele-codes-energie
https://www.partnersinenergie.nl/
https://www.rendonetwerken.nl/
https://www.stedin.net/
https://www.tennet.nl/
https://www.tennet.eu/nl/csp-register
https://www.tennet.eu/nl/onderzoeken-naar-congestiemanagement
https://www.tennet.eu/nl/onderzoeken-naar-congestiemanagement
https://www.westlandinfra.nl/
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