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(Zaaknummer ACM/18/032391) 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
VEMW heeft kennis genomen van het ‘Ontwerpbesluit codewijziging elektriciteitsbalancering’ 
(Zaaknummer ACM/18/032391) (verder: ontwerpbesluit), gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 
60183) op 26 oktober 2018. De Autoriteit Consument en Markt (verder: ACM) stelt 
belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het voorstel. Van de geboden gelegenheid 
tot het geven van een zienswijze maakt VEMW graag gebruik. 
 
Doel 
Met het ontwerpbesluit wordt een wijziging voorgesteld van de voorwaarden als bedoeld in 
artikel 31, lid 1, van de Elektriciteitswet 1998 (verder: E-wet). Een aanzienlijk gedeelte van het 
ontwerpbesluit omvat een implementatie van vereisten voortvloeiend uit artikel 18 van 
Verordening (EU) 2017/2195 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering 
(verder: EB GL). Deze voorgestelde wijzigingen zullen worden ingevoerd in een nieuw 
hoofdstuk 10 in de Netcode Elektriciteit. 
VEMW onderschrijft het belang van het faciliteren van grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit, en daarmee het bewerkstelligen van een gelijk speelveld op Europees niveau. Het 
standaardiseren van balanceringsproducten is hiermee van groot belang. 
 
 
Positie VEMW 
 
VEMW is verheugd te zien dat de mogelijkheid om balanceringscapaciteit gesplitst te 
verhandelen als opregelproduct of als afregelproduct wordt overgenomen in het ontwerpbesluit, 
zoals uiteengezet in bijlage 6, lid 8. De mogelijkheid om onafhankelijk op- of afregelproducten 
aan te bieden staat volledigere marktwerking toe. 
 
Het verwijderen van de splitsing naar handelserkenning en volledige erkenning onderbouwt 
TenneT door te stellen dat handelserkenning als programmaverantwoordelijke in praktijk niet 
werd gebruikt en partijen uitsluitend volledige erkenning aanvroegen. Dit acht VEMW een 
logische verbetering van de leesbaarheid van de code.  
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Artikel 9.19 legt de plicht vast voor aangeslotenen om een BSP aan te wijzen, maar koppelt hier 
niet een definitie van de BSP aan; er wordt geen interpretatie naar de Nederlandse situatie 
gegeven op basis van de definitie zoals gegeven in Verordening (EU) 2017/2195, artikel 2(6). 
Dit wordt ook benoemd in randnummer 23 in de toelichting bij het ontwerpbesluit. De Europese 
definitie laat naar mening van VEMW nog ruimte over voor verschillende partijen om de invulling 
van de juridische verplichtingen van de BSP verschillend te interpreteren. Om te voldoen aan de 
eisen gesteld in artikel 9.19, is een eenduidige definitie van een BSP echter van belang. 
Vanuit TenneT zal weliswaar een erkenningsproces voor de BSP-partijen worden opgesteld, 
overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2195, artikel 18, lid 5(a), waarna dit te hebben 
doorlopen, partijen kwalificeren als BSP. VEMW verzoekt verduidelijking van de ACM met 
betrekking tot de noodzaak vanuit juridische zekerheid voor het vaststellen in een Nederlandse 
definitie van de BSP als, bijvoorbeeld, ‘een partij die op basis van het erkenningsproces als 
dusdanig erkend wordt.’ 
 
VEMW acht een verduidelijking van de interpretatie van de ACM wenselijk in verhouding tot het 
takenpakket van de BSP. Dit met name in verhouding tot de vereisten voor de BSP uiteengezet 
in Verordening 2017/2195, artikel 18, lid 5(c).  
Met de intrede van de BSP-rol is het van groot belang dat wordt voorkomen dat taken overbodig 
gedubbeld of ondoelmatig over partijen worden verdeeld. In het relevante GEN-overleg op 12 
juli 2018 heeft VEMW eenzelfde punt aangestipt. TenneT heeft in het overleg in het GEN 
tevens benadrukt dat de aggregator geen zelfstandige speler is. In het ontwerpbesluit geeft de 
ACM hier geen expliciete navolging aan, maar wordt enkel bij wijze van het onvermeld laten van 
deze taak impliciet gelaten dat deze taak bij de BSP ligt. Het is voor VEMW van belang om te 
voorkomen dat hier ondoelmatig partijen tussen de eigenaar van de reserveleverende 
installaties en de BSP, of tussen de BSP en de BRP ontstaan. In die context verzoekt VEMW 
toelichting hoe ACM de taak van aggregatie zoals omschreven in Verordening 2017/2195, 
artikel 18, lid 5(c) ziet. Uit de taken van de BSP zoals omschreven in Verordening 2017/2195, 
lijkt namelijk te volgen dat een dergelijke aggregerende taak bij de BSP zou liggen.  
De ‘terms and conditions for balancing service providers’ die uiteen dienen worden te gezet 
omvatten onder andere de ‘aggregation of demand facilities, energy storage facilities and power 
generating facilities (…)’, volgens Verordening (EU) 2017/2195, artikel 18, lid 5(c).  
 
Ten slotte overweegt VEMW het nut van een register voor BSP’s, soortgelijk aan het register 
voor BRP’s zoals beschreven in artikel 10.3 van het ontwerpbesluit. Hoewel niet in het 
codewijzigingsvoorstel opgenomen, acht VEMW gezien de toekomstige rol van de BSP’s het 
nuttig deze op te nemen in een soortgelijk register.  
 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Hans Grünfeld 
Algemeen directeur 


