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Wat is programmaverantwoordelijkheid en
hoe Programmaverantwoordelijke (PV) worden?
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1. Wat is PV?
Elke aangeslotene op het openbare elektriciteitsnet in Nederland is verplicht om dagelijks op kwartierbasis
een prognose van zijn afnames van en invoedingen op het net voor de volgende dag in een programma (Eprogramma) aan TenneT te melden. Daarnaast geldt dat ook handelstransacties in dit programma op
kwartierbasis vermeld moeten worden. Dit wordt "programmaverantwoordelijkheid" genoemd.
De programmaverantwoordelijkheid mag, door de aangeslotene, uitbesteed worden aan een door TenneT
erkende Programma Verantwoordelijke (PV).
Bovenstaande geldt niet voor kleinverbruikers. Voor deze groep aangeslotenen moet de
programmaverantwoordelijkheid geregeld worden door de leverancier. Dat wil zeggen: de leverancier draagt
zelf de programmaverantwoordelijkheid, indien hij erkend is als PV, of hij besteedt het uit aan een erkende
PV.

2. Waarom PV?
TenneT heeft als wettelijke taak om de balans te handhaven, dan wel te herstellen op het Nederlandse
elektriciteitsnetnet. Ingeval van onbalans neemt TenneT maatregelen om de balans te herstellen. Deze
maatregelen, het inzetten van door derden aangeboden regel- en reservevermogen, brengt kosten met zich
mee. Deze kosten worden door TenneT in rekening gebracht bij de veroorzakers van de onbalans. De
veroorzakers zijn de PV's waarbij de werkelijke uitwisseling met het net niet in overeenstemming is met de
opgave in het E-programma. Programmaverantwoordelijkheid maakt dus onderdeel uit van het systeem van
balanshandhaving.
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3. Welke soorten PV?
We kennen in Nederland twee soorten PV's:
 PV's met handelserkenning: Deze PV's dragen uitsluitend programmaverantwoordelijkheid voor
handelstransacties.
 PV's met volledige erkenning: Deze PV's dragen programmaverantwoordelijkheid zowel voor
aangeslotenen als voor handelstransacties.

4. Wie mag PV worden?
Elke natuurlijke of rechtspersoon in binnen- of buitenland mag PV worden. Voor Netbeheerders geldt echter
dat zij uitsluitend PV mogen zijn voor zaken die benodigd zijn voor het uitoefenen van hun wettelijke taak. Te
denken valt bijvoorbeeld aan PV voor het inkopen van energie ter compensatie van de netverliezen.
Netbeheerders mogen programmaverantwoordelijkheid niet als dienst aanbieden aan derden.

5. Hoe PV worden?
De eerste stap is het aan TenneT kenbaar maken (e-mail, brief, telefoon) dat u PV wilt worden. TenneT zal
vervolgens een informatiepakket toezenden waar alle stappen die doorlopen moeten worden zijn
beschreven. Tevens omvat het infopakket alle formulieren die ingevuld geretourneerd moeten worden.
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij TenneT voor meer informatie of om specifieke vragen te
stellen.
U stuurt alle benodigde informatie naar TenneT. Dit behelst:
 Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier


Uittreksel Kamer van Koophandel



Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een aansluiting op het centraal postbus systeem
(cps) van TenneT



Bankgarantie

TenneT zal vervolgens:
 Stukken controleren


Cps-aansluiting realiseren



Inzakerekening openen



PV-overeenkomst opstellen

Daarna zal TenneT
 De technische details van de cps aansluiting verstrekken


U uitnodigen voor de aanvraag van een PKI-certificaat (dit is een beveiligingssleutel voor het
verzenden en ontvangen van berichten)



U uitnodigen om een EDINE certificaat te behalen voor de door u te gebruiken berichten



U verzoeken om een minimum bedrag te storten op de inzakerekening.
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Als al het bovenstaande met succes is uitgevoerd ontvangt u ter ondertekening de PV-overeenkomst.
De laatste stappen zijn voor TenneT:
 U berichten dat erkenning als PV is verleend met ingangsdatum


Marktpartijen inlichten




Advertentie plaatsen in Staatscourant
Vermelding in PV-register

6. Wat zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden?
Onderstaande punten zijn niet uitputtend. Het overzicht beperkt zich tot de zaken met een grote impact voor
de (aspirant) PV. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen op het gebied
van programmaverantwoordelijkheid.
Wettelijk:
De wettelijke verplichtingen van PV's staan vermeld in de Technische Voorwaarden van de ACM (Zie met
name in hoofdstuk 3 van de Systeemcode.)
Technisch:
Elke PV moet een dedicated verbinding hebben met TenneT ten behoeve van de communicatie via het
centraal postbus systeem (cps). Dit kan in de vorm van een ISDN-verbinding of een huurlijn.
Een PV moet in staat zijn om gestandaardiseerde berichten uit te wisselen met TenneT en andere
marktpartijen via het cps. Meer informatie hierover kan verkregen worden bij Energie Data Service
Nederland, oftewel EDSN (voor contactgegevens zie http://www.edsn.nl/ ). Voor het gebruik van deze
berichten moet de PV bij aanvang en vervolgens jaarlijks een EDINE certificaat behalen.
Ten behoeve van het berichtenverkeer verstrekt TenneT een toegangscode en versleutelingsmethode ten
einde de berichten veilig te kunnen uitwisselen. Hiertoe verstrekt TenneT een zogenaamd PKI (Privat Key
Infrastructure) -certificaat. Dit certificaat moet de PV zelf aanvragen en installeren in zijn systemen.
Financieel
Elke PV moet zorg dragen voor een financiële zekerstelling in de vorm van een inzakerekening of een
inzakerekening gecombineerd met een bankgarantie. De initiële zekerstelling moet ten minste €96.000,bedragen. Dit bedrag kan worden verhoogd afhankelijk van de transactievolumes van de PV. De
inzakerekening wordt ook gebruikt voor het verrekenen van financiële verplichtingen naar TenneT (onbalans
en reconciliatie verrekening).
Organisatorisch
De aspirant-PV moet een EAN-code aanvragen bij GS-1; http://gepir.gs1.nl/.
De aspirant-PV ondertekent een overeenkomst met TenneT. Deze overeenkomst is standaard en
onderhandelingen zijn niet mogelijk.
Elke PV is verplicht om e-programma's in te dienen.
De door TenneT berekende onbalans bedragen zijn na 10 werkdagen, vanaf de dag van uitvoering,
definitief. Verzoeken tot herberekening na deze periode worden niet gehonoreerd
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Doorlooptijd erkenningsprocedure
De procedure tussen de aanmelding voor erkenning en uiteindelijke erkenning duurt ca. 12 weken.
Opgemerkt moet worden dat deze doorlooptijd voor een groot deel bepaald wordt door werkzaamheden die
de aspirant-PV zelf moet uitvoeren. Te denken valt aan het realiseren van een cps-verbinding en het
verkrijgen van een EDINE certificaat.
Overig
Indien de aspirant-PV alleen programmaverantwoordelijkheid wenst uit te oefenen voor handelstransacties
en niet voor aangeslotenen kan volstaan worden met de aanvraag voor handelserkenning (in tegenstelling
tot volledige erkenning). Qua procedure en doorlooptijd is er geen verschil.
Het verschil zit erin dat een handels-PV weinig of geen onbalans kent, zodat de financiële zekerstelling niet
of in geringe mate zal wijzigen. Tevens is voor een handels-PV de reconciliatie-procedure niet van
toepassing.

7. Zijn er mogelijkheden tot meedenken?
Meedenken en meebeslissen over marktprocessen is mogelijk. Elke PV kan zich aansluiten bij NEDU /
EDSN alwaar marktprocessen ontwikkeld en onderhouden worden.
Meedenken over processen tussen PV's en TenneT is ook mogelijk door middel van:
 Bijwonen van klankbordgroep PV die twee keer per jaar georganiseerd wordt


Meedoen met consultaties over specifieke onderwerpen



Meedoen met het door TenneT georganiseerde klanttevredenheidsonderzoek



Deelname aan ad-hoc werkgroepen over specifieke onderwerpen



Ideeën uitwisselen met uw relatiebeheerder

Naast bovenstaande worden PV's geïnformeerd over van belang zijnde onderwerpen door middel van:
 Nieuwsbrief


Nieuwsflash



Meetings over specifieke onderwerpen

