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Introductie 

Dit document is bedoeld om te worden afgesloten met een Balancing Service Provider waarmee TenneT TSO B.V. 

gegevens uitwisselt ten behoeve van het leveren van ondersteunende diensten en de daarbij behorende processen. 

 

Voor het afstemmen en afsluiten van dit document met de betrokken partijen kunt u contact opnemen met 

privacy@tennet.eu  om een Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming in te schakelen voor verdere 

assistentie. 
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OVEREENKOMST VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

DE ONDERGETEKENDEN 

De besloten vennootschap TenneT TSO B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6812 AR) Arnhem aan de 

Utrechtseweg 310 (Postbus 718, 6800AS), te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer/mevrouw 

[NAAM], [FUNCTIE], 

hierna te noemen "TenneT" 

 

en 

 

De aanvrager [BEDRIJFSNAAM]., statutair gevestigd en kantoorhoudende te ([POSTCODE]) [PLAATS] aan de [STRAAT], 

te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer/mevrouw [NAAM], haar [FUNCTIE]. 

hierna te noemen "[afkorting bedrijfsnaam]", of gezamenlijk te noemen: “Partijen” 

 

OVERWEGINGEN: 

A. Partijen zijn beiden aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke. 

B. Partijen bevinden zich beiden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

Prekwalificatie 

C. [afkorting bedrijfsnaam] heeft de intentie tot prekwalificatie voor- en daaropvolgende levering van FCR, 

aFRR,  mFRRda en/of ROD. Bij de uitvoering van het Prekwalificatieproces stellen Partijen Persoonsgegevens 

ter beschikking aan elkaar. 

Details van deze verwerking, zoals een nadere omschrijving van de Persoonsgegevens en de bijbehorende 

grondslag, zijn uitgewerkt in Bijlage 1. In aanvulling hierop gelden Bijlage 2 en Bijlage 3 enkel met betrekking 

tot (respectievelijk) onbalanscorrectie en gebruik van het Platform, zoals hieronder nader omschreven. 

D. Partijen verwerken de Persoonsgegevens zoals benoemd onder C voor eigen doeleinden. Er is hierbij geen 

sprake van een gezamenlijke administratie. 

E. Partijen wensen de verwerking van Persoonsgegevens zoals benoemd onder C middels deze overeenkomst 

vast te leggen. 

Onbalanscorrectie 

F. Na het activeren van de Ondersteunende Diensten aFRR, mFRRda en ROD voert TenneT een 

onbalanscorrectie uit. Om tot deze correctie te kunnen komen stellen Partijen Persoonsgegevens ter 

beschikking aan elkaar. 

Details van deze verwerking, zoals een nadere omschrijving van de Persoonsgegevens en de bijbehorende 

grondslag, zijn uitgewerkt in Bijlage 2. 

G. Partijen verwerken de Persoonsgegevens zoals benoemd onder F voor eigen doeleinden. Er is hierbij geen 

sprake van een gezamenlijke administratie. 
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H. Partijen wensen de verwerking van Persoonsgegevens zoals benoemd onder F middels deze overeenkomst 

vast te leggen. 

Platform 

I. Indien [afkorting bedrijfsnaam] voor de operationele invulling van de levering van de Ondersteunende Dienst 

gebruik wil  maken van het Platform, dan stelt [afkorting bedrijfsnaam] hiertoe Persoonsgegevens ter 

beschikking aan TenneT via het Platform. 

Details van deze verwerking, zoals een nadere omschrijving van de Persoonsgegevens en de bijbehorende 

grondslag, zijn uitgewerkt in Bijlage 3. 

J. De Persoonsgegevens zoals benoemd onder I worden verwerkt met een gezamenlijke administratie ten 

behoeve van het operationele gebruik van het Platform en vallen dus onder een gezamenlijke 

Verwerkingsverantwoordelijkheid.  

K. Partijen wensen de gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens, zoals 

benoemd onder overweging I van deze Overeenkomst, middels deze Overeenkomst vast te leggen om 

invulling te geven aan de onderlinge regeling als bedoeld in artikel 26 van de AVG. 
 
 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

ARTIKEL 1. Definities 

Voor begrijpbaarheid van de Overeenkomst zijn de rollen (TSO, DSO, BSP, CSP, BRP) en Ondersteunende Diensten 

(FCR, aFRR, mFRRda) in het Engels opgenomen. De overige termen zijn in het Nederlands. 

 

1.1 "AVG": VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: "AVG"). De in deze Overeenkomst 

gebruikte termen hebben de betekenis die de AVG daaraan toekent; 

 

1.2 "aFRR" (automatic Frequency Restoration Reserve) of "automatische FRR": FRR die door middel van een 

geautomatiseerd regelsysteem geactiveerd kan worden [1]; 

 

1.3 "Betrokkene": een eigenaar van een installatie die gebruik maakt van de diensten van de BSP om zijn flexibiliteit te 

kunnen vermarkten; 

 

1.4 "BSP" (Balancing Service Provider) of "aanbieder van balanceringsdiensten": een marktdeelnemer met 

reserveleverende eenheden of reserveleverende groepen die balanceringsdiensten kan aanbieden aan TSO's [2]. 

Wanneer een aanvrager voor een eerste maal geprekwalificeerd wordt voor FCR, aFRR, mFRRda volgt een erkenning 

zodra een raamovereenkomst voor de betreffende dienst is ondertekend door beide partijen; 

 

1.5 "BRP" (Balance Responsible Party) of "balanceringsverantwoordelijke": een marktpartij, of de door een marktpartij 

gekozen vertegenwoordiger, die verantwoordelijk is voor haar onbalansen [2]; 

 
1 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen 

2 VERORDENING (EU) 2017/2195 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering 
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1.6: "CSP" (Congestion Service Provider) of "aanbieder van transportdiensten": een marktdeelnemer met 

reserveleverende eenheden of reserveleverende groepen die transportdiensten kan aanbieden aan TSO's en/of DSO's 

[3]. Wanneer een aanvrager voor een eerste maal geprekwalificeerd wordt voor een transportdienst volgt een 

erkenning zodra een raamovereenkomst voor de betreffende dienst is ondertekend door beide partijen; 

 

1.7: "Derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet 

zijnde de Betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder 

rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te 

verwerken; 

 

1.8: "DSO" (Distribution System Operator) of "distributiesysteembeheerder": natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het 

distributiesysteem alsook, indien van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen, en die ervoor moet 

zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit [4]; 

 

1.9 "EAN-code" (European Article Number): identificatiecode van het aansluitpunt aan het elektriciteitsnet of  

identificatiecode van het allocatiepunt achter de aansluiting; 

 

1.10 "FCR" (Frequency Containment Reserves) of "frequentiebegrenzingsreserves": werkzaamvermogensreserves die 

beschikbaar zijn voor begrenzing van de systeemfrequentie nadat zich een onbalans heeft voorgedaan[1]; 

 

1.11 "FRR" (Frequency Restoration Reserves) of "frequentieherstelreserves": werkzaamvermogensreserves die 

beschikbaar zijn om de nominale systeemfrequentie te herstellen en om, voor een synchrone zone die uit meer dan 

één LFC-zone bestaat, de geplande waarde voor de vermogensbalans te herstellen[1]; 

 

1.12 "Kleinverbruikersaansluiting": aansluitingen met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A [5], 

met uitzondering van aansluitingen die vallen onder artikel 1 lid 2 en 3 van de Elektriciteitswet. 

 

1.13 "Mede-Verwerkingsverantwoordelijke": twee of meer Verwerkingsverantwoordelijken die gezamenlijk het doel 

en de middelen van de verwerking bepalen, zoals bedoeld in Art. 26 GDPR. 

 

1.14 "mFRRda" (manual Frequency Restoration Reserve, direct activated) of "manuele FRR": FRR die direct manueel 

geactiveerd kan worden; 

 

1.15 "MSP" (Measurement Service Provider): rol gedefinieerd op het Platform, om de partij aan te duiden die 

meetdata van individuele installaties op het Platform registreert ten behoeve van validatie. NB. Deze rol is 

uitdrukkelijk niet hetzelfde als de Meetverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Begrippencode 

elektriciteit. 

 

1.16 "Onderliggende Overeenkomst(en)": overeenkomst(en) gesloten met TenneT  in het kader van Ondersteunende 

Diensten waarbij verwerking van Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een juist procesverloop, zoals bijvoorbeeld 

een raamovereenkomst voor levering van balanceringsdiensten. 

 
3 De CSP-rol krijgt formele status zodra de codewijzing BR-2019-1624 omtrent congestiemanagement van kracht wordt 
4 RICHTLIJN 2009/72/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13  juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
5 Elektriciteitswet Artikel 95a lid 1. 
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1.17 "Ondersteunende Dienst": een Dienst die nodig is voor de exploitatie van een transmissie- of 

distributiesysteem[6]. Gebruikers van het elektriciteitssysteem leveren Ondersteunende Diensten aan de TSO of DSO 

voor het bedrijven van het transmissie- of distributiesysteem. Wordt ook wel "product" genoemd. 

 

1.18 "Overeenkomst": deze overeenkomst inzake de verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van het 

aanbieden en leveren van Ondersteunende Dienst(en) door [afkorting bedrijfsnaam] aan TenneT; 

 

1.19 "Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de 

Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, 

locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, 

fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 

 

1.20 "Platform": het Crowd Balancing Platform van Equigy B.V; 

 

1.21 " Prekwalificatieproces": Proces, als onderdeel van het totale onboarding proces, ter verificatie van een 

reserveleverende eenheid of een reserveleverende groep, waarbij de eisen door de TSO zijn vastgesteld [7]; 

 

1.22 "ROD" of "Reservevermogen Overige Doeleinden": werkzaamvermogensreserves die TenneT kan inzetten om 

transportproblemen op te lossen. 

 

1.23 "Systeemdiensten": de diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het 

transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige 

onderbrekingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven 

of te herstellen8; 

 

1.24 "TSO" (Transmission System Operator) of "transmissiesysteembeheerder": natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van 

het transmissiesysteem alsook, indien van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen en die ervoor 

moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit 

[9]; 

 

1.25 "Verwerken (van persoonsgegevens)": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals 

het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 

combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 

 

1.26 "Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 

of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 

 
6 RICHTLIJN 2009/72/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
7 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteitstransmissiesystemen artikel 3 lid 146 
8 Elektriciteitswet 1998 artikel 1 lid 1. 
9 RICHTLIJN 2009/72/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13  juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
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persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of 

het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of 

volgens welke criteria deze wordt aangewezen; 
 

ARTIKEL 2. Verplichtingen Partijen  

2.1 Partijen dragen er zorg voor dat aan de rechten van Betrokkenen wordt voldaan. 

2.2 De verwerkingen van Persoonsgegevens waar deze Overeenkomst betrekking op heeft, worden nader 

omschreven in de Bijlage 1 (voor het Prekwalificatieproces), Bijlage 2 (voor het uitvoeren van een 

onbalanscorrectie door TenneT) en Bijlage 3 (het Platform). Partijen zullen de Persoonsgegevens niet voor 

enig ander doel verwerken, behoudens wettelijke verplichtingen. 

2.3 Partijen verschaffen enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan eigen werknemers voor zover dit nodig is 

voor het verrichten van de diensten, zoals beschreven in Bijlage 1, 2 en 3. 

2.4 Partijen zullen afzonderlijk en buiten het beschreven in Bijlage 1, 2 en 3 geen Persoonsgegevens aan een 

Derde(n) verstrekken behoudens de gevallen waarin een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke opdracht 

van Mede-Verwerkingsverantwoordelijke is verkregen. 

2.5 Partijen maken onderling afspraken tot wie de Betrokkene zich kan richten in geval van vragen en/of het 

uitoefenen van zijn/haar rechten conform de AVG. 

2.6 Partijen zullen elkaar volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling conform artikel 35 en 36 van de AVG. 

2.7 Bijlage 2 geldt enkel met betrekking tot de Ondersteunende Dienst aFRR, mFRRda en ROD. Bijlage 3 geldt 

enkel met betrekking tot aanbieding van een Ondersteunende Dienst middels het Platform. 

 

ARTIKEL 3. Transparantie en rechten Betrokkenen 

3.1 Alle verzoeken van Betrokkene(n) en of Derde(n) voortvloeiende uit de AVG zullen worden afgehandeld door 

de Partijen in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiende uit de AVG. Deze verzoeken kunnen 

onder andere maar niet uitsluitend betrekking hebben op de volgende rechten van Betrokkene(n) zoals: een 

verzoek tot inzage, rectificatie, gegevensuitwissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, bezwaar, 

of een verzoek om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. 

3.2 Partijen verlenen elkaar volledige medewerking met betrekking tot de uitvoering en afhandeling van 

verzoeken en rechten van Betrokkene(n) en/of Derde(n).  

3.3 Partijen houden een overzicht bij van alle verzoeken met betrekking tot de rechten van de Betrokkene(n). 

3.4 De verplichting tot het informeren van Betrokkenen over de uitwisseling van Persoonsgegevens in het kader 

van de transparantieverplichtingen uit de AVG ligt bij [afkorting bedrijfsnaam] die een rechtstreekse 

overeenkomst heeft met de Betrokkenen. 

 

ARTIKEL 4. OPSLAG PERSOONSGEGEVENS 

De Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking bewaard door 

Partijen.  
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ARTIKEL 5. Beveiligingsmaatregelen  

5.1 Partijen zullen de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (nodig om de beschikbaarheid, 

integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of 

onrechtmatige Verwerking) welke voldoen aan de vigerende Privacywet- en regelgeving naar de stand der 

techniek, op eigen kosten implementeren.   

5.2 Partijen dragen er zorg voor dat deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de Verwerking van 

Persoonsgegevens. Daarnaast houden Partijen een overzicht bij van deze maatregelen en formuleren zij 

beleid daaromtrent. 

5.3 Partijen dragen zorg dat de beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens aantoonbaar voldoet aan de 

eisen zoals neergelegd in hetzij ISO27001, hetzij een andere gangbare en gelijkwaardige beveiligingsnorm of 

richtsnoeren. 

 

ARTIKEL 6. Inbreuk in verband met persoonsgegevens 

6.1 Partijen dienen elkaar onverwijld – doch uiterlijk binnen 48 uur na de eerste ontdekking –  te informeren over 

een datalek wanneer er een impact is op de gezamenlijke gegevensverwerking. De Partij die het datalek 

ontdekt zal hierbij de volgende gegevens aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke melden: 

a) de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de 

categorieën van Betrokkene(n) en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het 

aantal Betrokkene(n) en persoonsgegevensregisters in kwestie;  

b) de naam en de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming of een ander 

contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;  

c) de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens;  

d) de maatregelen die zijn voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met Persoonsgegevens 

aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele 

nadelige gevolgen daarvan. 

6.2 Partijen zullen de noodzakelijke maatregelen treffen die nodig zijn om (mogelijke) schade te beperken. 

Partijen zullen elkaar ondersteunen bij meldingen aan Betrokkene(n) en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

6.3 Partijen zullen per datalek bepalen welke Verwerkingsverantwoordelijke het datalek meldt aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

6.4 Melding van het datalek aan de Betrokkenen zal worden uitgevoerd door Partijen indien zij dit noodzakelijk 

achten. 

6.5 Partijen houden een overzicht bij van alle datalekken betreffende de gezamenlijke verwerking van 

Persoonsgegevens. 

 

ARTIKEL 7. Geheimhoudingsplicht 

7.1 Op alle Persoonsgegevens die Partijen ontvangen en/of zelf verzamelen in het kader van deze Overeenkomst, 

rust een geheimhoudingsplicht jegens Derde(n). 

7.2 Partijen zullen in de overeenkomst(en) met personen in dienst van, dan wel met personen die ten behoeve 

van Partijen werkzaamheden verrichten, bedingen dat door die personen geheimhouding zal worden 
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betracht ten aanzien van alle Persoonsgegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden 

voor Partijen verwerken. 

 

ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid 

Partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die voor iedere partij bij deze 

Overeenkomst geldt op grond van de AVG en derhalve volledig aansprakelijk voor alle gevolgen van een niet-naleving 

onder de AVG.  Voor de duidelijkheid het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van Partijen om in het kader van deze 

samenwerking een hoofdelijke aansprakelijkheid en daarmee een (geheel of gedeeltelijk) recht van regres voor 

dergelijke inbreuken overeen te komen. Het bovenstaande geldt ook ten aanzien van boetes, zoals beschreven in 

artikel 82 AVG,  en het is ook niet mogelijk om deze schade (geheel of gedeeltelijk) te verhalen op de andere partij bij 

deze Overeenkomst. 

 

ARTIKEL 9. Overmacht 

[Indien van toepassing: Iedere partij bij deze Overeenkomst kan zich jegens Mede-Verwerkingsverantwoordelijke 

enkel op overmacht beroepen indien de desbetreffende Partij Mede-Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld onder 

overlegging van bewijsstukken schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.] Er is pas sprake van 

overmacht als aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten is voldaan. 

 

ARTIKEL 10. Wijziging en beëindiging overeenkomst 

10.1 Deze Overeenkomst krijgt rechtskracht na ondertekening door Partijen en eindigt op het tijdstip dat alle 

Onderliggende Overeenkomst(en) eindigen of zoveel langer als dat data moet worden bewaard, zoals 

vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst(en).  

10.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst 

voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg 

plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de 

strekking van de te vervangen regeling. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een 

schriftelijk stuk waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat het stuk bedoelt een dergelijke wijziging aan te 

brengen en dat door ter zake bevoegde vertegenwoordigers van Partijen is ondertekend. 

10.3 Partijen zijn gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in de Overeenkomst en de Onderliggende 

Overeenkomst(en), en onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald, de uitvoering van deze 

onderlinge regeling door middel van een aangetekend schrijven op te schorten, dan wel zonder rechterlijke 

tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nadat een partij bij deze 

Overeenkomst constateert dat de andere partij bij deze Overeenkomst: 

a) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; of   

b) zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; of 

c) zijn onderneming wordt ontbonden; of  

d) zijn onderneming staakt; of   

e) sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming 

van de mede Verwerkingsverantwoordelijke die maakt dat het in alle redelijkheid niet van de 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 13 juni 2022 

REFERENTIE versie 4.2 

PAGINA 9 van 17 

 

verwerkingsverantwoordelijke kan worden verwacht dat zij de overeenkomst gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in stand houdt; of   

f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van mede Verwerkingsverantwoordelijke beslag wordt 

gelegd (anders dan door Verwerkingsverantwoordelijke); of  

g) Mede Verwerkingsverantwoordelijke aantoonbaar tekortschiet in de nakoming van de 

verplichtingen die voortvloeien uit deze onderlinge regeling en die ernstige toerekenbare 

tekortkoming niet binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke 

ingebrekestelling. 

10.4 Na beëindiging van deze Overeenkomst zullen lopende verplichtingen waaronder het melden van een 

datalek, het meewerken aan de rechten en verzoeken van Betrokkene(n), de geheimhoudingsplicht en de 

beveiliging van Persoonsgegevens blijven voortduren. 

 

ARTIKEL 11. verhouding onderliggende overeenkomst(en) 

11.1 Voor zover bepalingen in deze Overeenkomst afwijken of in strijd zijn met de Onderliggende 

Overeenkomst(en) of eventuele toepasselijke algemene voorwaarden van de Partijen, prevaleren de 

bepalingen van deze Overeenkomst.  

11.2 De Onderliggende Overeenkomst(en) en deze Overeenkomst vertonen samenhang.  

11.3 Voor alle onderwerpen die niet in deze Overeenkomst zijn geregeld (o.a. toepasselijk recht, bevoegde 

rechter, etc.) geldt het bepaalde in de Onderliggende Overeenkomst(en). 

 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend. 

 

 

 

______________________ 

 

Bedrijfsnaam voluit: 

Naam  

Functie:  

Datum: 

 

 

_________________________ 

 

Bedrijfsnaam voluit 

Naam: 

Functie:  

Datum: 
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BIJLAGE 1: Nadere uitwerking van uitwisseling van Persoonsgegevens omtrent het Prekwalificatieproces 

Alvorens een BSP een Ondersteunende Dienst aan TenneT kan leveren, dient hij het Prekwalificatieproces met succes 

te doorlopen. Onderdeel van dit proces is het uitwisselen van de EAN-code(s) in zijn portfolio en informatie over de 

bijbehorende vermogens achter deze aansluiting(en) dan wel allocatiepunt(en) met de TSO. Indien de EAN-code een 

Kleinverbruikersaansluiting betreft, is sprake van Persoonsgegevens. 

Verdere uitwisseling van de Persoonsgegevens die (kunnen) plaatsvinden: 

A. Bovengenoemde informatie zal met de corresponderende DSO('s)10 worden gedeeld vanwege de wettelijke 

verplichting rondom prekwalificatie11.  

Voor het beoordelen van het prekwalificatierapport en/of -documentatie kan informatie, inclusief de 

Persoonsgegevens, gedeeld worden met een door TenneT aangewezen onafhankelijke derde.  

 

Dit ketenproces vertaalt zich in de volgende Persoonsgegevens die ieder van de Partijen verwerkt, met de 

bijbehorende grondslag op basis waarvan dat gebeurt:  

 

Partij (TSO)   : TenneT 

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, aansluitwaarden, vermogen 

Grondslag   : Wettelijke verplichting 

Iedere TSO dient voor zowel FCR als FRR een Prekwalificatieproces te ontwikkelen en de details daarvan te 

verduidelijken en publiekelijk bekend te maken.12 

 

Partij (BSP)   : [afkorting bedrijfsnaam] 

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, aansluitwaarden, vermogen 

Grondslag   : Wettelijke verplichting 

Een potentiële leverancier voor FCR en/of FRR dient aan de TSO aan te tonen dat hij voldoet aan de technische en 

aanvullende minimumvereisten voor FCR en/of FRR door met succes het Prekwalificatieproces te doorlopen.13 

 

Partij (DSO)   : DSO('s)  

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, aansluitwaarden, vermogen 

Grondslag    Wettelijke verplichting 

In overeenkomst met de DSO('s) dient de TSO voor de doeleinden van het Prekwalificatieproces voor respectievelijk 

FCR en FRR voorwaarden te ontwikkelen en specificeren ten behoeve van de uitwisseling van informatie, die nodig is 

voor het Prekwalificatieproces van reserve leverende eenheden of groepen in de distributiesystemen en voor de 

levering van reserves werkzaam vermogen. De te verstrekken informatie omvat: 
a) spanningsniveaus en aansluitpunten van de reserve leverende eenheden of groepen; 
b) het type reserve werkzaam vermogen; 

 
10 Hiermee wordt de DSO bedoeld in wiens netwerk de betreffende aansluiting(en) zitten, dan wel de DSO's in wiens netwerk de betreffende 

aansluitingen zitten. 
11 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen artikel 182. 
12 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 155 lid 1 en artikel 159 lid 1. 
13 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 155 lid 2 en artikel 159 lid 2. 
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c) de maximale reservecapaciteit die door de reserve leverende eenheden of groepen op elk aansluitpunt wordt 
geleverd, en 

d) de maximale veranderingssnelheid van werkzaam vermogen voor de reserve leverende eenheden of 
groepen.14 
 

 

Partij (auditor)   : Door TenneT aan te wijzen onafhankelijke partij 
Benodigde Persoonsgegevens  : EAN-code, aansluitwaarden, vermogen 
Grondslag    : Gerechtvaardigd belang 
 
Om het prekwalificatieproces zo efficiënt en neutraal mogelijk te laten verlopen, heeft TenneT de mogelijkheid om 
deze prekwalificatiegegevens en/of –documentatie te delen met een onafhankelijke derde partij.  

 
14 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 182 lid 1 en 2. 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 13 juni 2022 

REFERENTIE versie 4.2 

PAGINA 12 van 17 

 

BIJLAGE 2: Nadere uitwerking van uitwisseling van Persoonsgegevens omtrent de door TenneT uit te voeren 

onbalanscorrectie  
 
Overeenkomstig met artikel 10.39, lid 3c uit de Netcode elektriciteit zoals vastgesteld op 21 april 2016 middels een 
besluit door de Autoriteit Consument en Markt (ACM/DE/20016/202151) voert TenneT – na het activeren van 
balanceringsenergie – een onbalanscorrectie uit op de onbalanspositie van de BRP's van de geactiveerde 
aansluiting(en). Tijdens dit proces vindt op de volgende manieren uitwisseling van Persoonsgegevens plaats: 
 

A. Om TenneT in staat te stellen deze correctie te berekenen, stelt [afkorting bedrijfsnaam] Persoonsgegevens 
ter beschikking aan TenneT. Immers, het is TenneT anders niet bekend welke aansluitingen binnen zijn 
portfolio de BSP exact activeert en met hoeveel vermogen/energie. Dit moet door de BSP aan TenneT 
kenbaar worden gemaakt. 
 
Dit gebeurt middels de volgende informatie: 

• "Pool Configuration": portfolio van EAN-codes van de BSP met bijbehorende BRP('s). 

• "Activated Energy": per EAN-code de hoeveelheid geactiveerde energie (in kWh) per 5 
minuten. 

Op basis van deze gegevens kan TenneT berekenen hoeveel energie er geactiveerd is door de BSP bij iedere 
afzonderlijke BRP. 
 
NB. De BRP van een aansluiting is geen Persoonsgegeven. Voor de duidelijkheid van het proces is de BRP-
informatie wel meegenomen in deze uitwerking. 
 

B. Omdat de BRP('s) op de hoogte dienen te zijn wanneer aansluitingen in diens portfolio geactiveerd kunnen 
worden door een BSP ten behoeve van Ondersteunende Diensten, stuurt TenneT de Pool Configuration-
berichten door aan de corresponderende BRP('s).15 

 
C. Om tegenacties van de BRP's te voorkomen, die het activeren van balanceringsenergie door TenneT zouden 

tegenwerken, en zodat zij de onbalanscorrectie achteraf kunnen verifiëren, stuurt TenneT de Activated 
Energy-berichten door aan de corresponderende BRP('s).16 

Dit vertaalt zich in de volgende Persoonsgegevens die ieder van de Partijen verwerkt, met de bijbehorende grondslag 

op basis waarvan dat gebeurt: 

 

Partij (TSO)   : TenneT 

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, hoeveelheid geactiveerde energie 

Grondslag   : Wettelijke verplichting 

TenneT heeft de plicht om, na het activeren van een bieding balanceringsenergie, de onbalans van de relevante BRP´s 

voor de geactiveerde aansluiting(en) of allocatiepunt(en) aan te passen met de onbalansaanpassing, bestaande uit de 

som van alle aan hem toegerekende volumes.17 

 

 

 
15 Hiermee wordt de BRP bedoeld die de betreffende aansluiting(en) in zijn portfolio heeft, dan wel de BRP's die de betreffende aansluitingen in 

hun portfolio hebben. 
16 Idem. 
17 Netcode elektriciteit, artikel 10.39 lid 3c. 
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Partij (BSP)   : [afkorting bedrijfsnaam] 

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, hoeveelheid geactiveerde energie 

Grondslag   : Wettelijke verplichting  

De aan de BRP toe te kennen volumes, zoals hierboven benoemd, dienen te worden bepaald door: 

a) voor een bieding regelvermogen (aFRR): de som van de vermogensrichtingwaardes die de BSP aan zijn 

gecontracteerde aansluiting(en) per onbalansverrekeningsperiode heeft toegekend; 

b) voor noodvermogen (mFRRda): het verschil tussen door de BSP geleverde energie op basis van gemeten 5-

minutenwaarden gedurende de volledige activeringstijd, leveringsperiode en deactiveringsperiode, en de 

waarde van de energie die BSP uitwisselt op het leveringspunt in de 5-minutenperiode onmiddellijk 

voorafgaand aan de 5-minutenperiode waarin de afroep plaats vindt.18 

Voor zowel aFRR als mFRRda kent alleen de BSP deze volumes (omdat deze plaatsvinden op het niveau van de 

aansluiting/leveringspunt) en dienen deze met TenneT uitgewisseld te worden, zodat TenneT de juiste volumes per 

BRP kan vaststellen. 

  

Partij (BRP)   : BRP('s) 

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, hoeveelheid geactiveerde energie 

Grondslag   : Wettelijke verplichting 

 

TenneT heeft de plicht om, naast de BSP, ook de bij de balanceringsenergiebieding aangewezen BRP's op de hoogte te 

stellen van activering van de bieding.19  

 
18 Netcode elektriciteit, artikel 10.39 lid 5. 
19 Netcode elektriciteit, artikel 10.39 lid 4. 
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BIJLAGE 3: Nadere uitwerking van uitwisseling van Persoonsgegevens middels het Platform 

[afkorting bedrijfsnaam] levert een Ondersteunende Dienst aan TenneT ten behoeve van balanshandhaving en zet de 

flexibiliteit van assets in door deze volgens de geldende productvereisten te (de-)activeren. Om Ondersteunende 

Diensten in te zetten, heeft TenneT verschillende processen ingericht, onder andere voor het afwikkelingen van 

biedingen, activaties, metingen en verrekening. Het Platform is één van de manieren die deze datacommunicatie 

tussen BSP en TenneT faciliteert, en door [afkorting bedrijfsnaam] geselecteerd is voor het leveren van de 

Ondersteunende Dienst. 

Via het Platform vindt de uitwisseling van de volgende Persoonsgegevens plaats: 

A. [afkorting bedrijfsnaam] registreert zowel de installaties, die hij zal activeren voor de Ondersteunende 

Dienst, als het aansluitpunt van de installaties op het Platform. Middels een identificatiecode kunnen beiden 

(de installatie en het aansluitpunt) aan elkaar verbonden – en weer losgekoppeld – worden. 

• Bij het registreren van een installatie creëert het Platform een virtuele identificatiecode voor de 

installatie, waarmee de data van de installatie op het Platform wordt verwerkt. De koppeling tussen 

deze virtuele identificatiecode en de echte installatie is alleen bekend bij [afkorting bedrijfsnaam]. 

Deze pseudonimisering zorgt er voor dat specifieke informatie van de installatie en de eigenaar van 

de installatie (Betrokkene) niet kan worden herleid via het Platform. De virtuele identificatiecode 

blijft hiermee nog wel een Persoonsgegeven. 

• Bij het registreren van een aansluitpunt geeft [afkorting bedrijfsnaam] de EAN-code, de regelrichting 

van eventuele activaties, en bijbehorende BRP op. Met deze gegevens wordt door het Platform een 

Pool Configuration-bericht samengesteld en aan TenneT doorgestuurd, die deze data verwerkt zoals 

toegelicht in Bijlage 2. 

B. Als MSP registreert [afkorting bedrijfsnaam van MSP] meetwaarden van de installaties op het Platform voor 

validatiedoeleinden. De meetwaarden worden onder de hierboven besproken virtuele identificatiecode van 

de installatie vastgelegd. 

C. TenneT voert een onbalanscorrectie uit op basis van de door [afkorting bedrijfsnaam] aangeleverde 

informatie omtrent zijn pool en geactiveerde energie. Informatie met betrekking tot de pool wordt met 

TenneT uitgewisseld zoals beschreven onder A  (tweede punt). Informatie omtrent de geactiveerde energie 

dient [afkorting bedrijfsnaam] in een apart bericht te registreren op het Platform. Dit bericht wordt aan 

TenneT doorgestuurd, die deze data verwerkt zoals toegelicht in bijlage 2. 

D. Om hen inzicht te geven in activaties in hun netwerk, deelt TenneT via het Platform de informatie omtrent de 

geactiveerde energie met de corresponderende DSO('s)20. Hiermee kunnen zij afwijkende gedragingen beter 

verklaren en toekomstige (congestie-)risico's adresseren.  

 

Dit vertaalt zich in de volgende Persoonsgegevens die ieder van de partijen verwerkt, met de bijbehorende grondslag 

op basis waarvan dat gebeurt: 

 
Partij (TSO)   : TenneT 
Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, hoeveelheid geactiveerde energie 
Grondslag   : Wettelijke verplichting 

Zie bijlage 2. 

 
20 Hiermee wordt de DSO bedoeld in wiens netwerk de betreffende aansluiting(en) zitten, dan wel de DSO's in wiens netwerk de betreffende 

aansluitingen zitten waarmee de geactiveerde energie geleverd wordt. 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 13 juni 2022 

REFERENTIE versie 4.2 

PAGINA 15 van 17 

 

 

Partij (TSO)   : TenneT 

Benodigde Persoonsgegevens : virtuele identificatiecode van installatie(s), en bijbehorende meetwaarden 

Grondslag   : Gerechtvaardigd belang 

 

De TSO dient te zorgen voor monitoring (oftewel validatie) van de naleving van de technische en aanvullende 

minimumvereisten voor FCR en/of FRR, die geleverd wordt door FCR- en/of FRR-leverende eenheden en groepen.21            

Vanwege een toename van het aantal BSP's die als aggregator meerdere assets samenvoegen en dus vanwege een 

toename in het aantal (verschillende) decentrale installaties is het noodzakelijk om aanvullende monitoring in te 

richten. Met behulp van het Platform – aanvullend op reguliere methoden op geaggregeerd niveau – dragen 

meetwaarden van individuele installaties bij aan het monitoren van aggregator BSP's die een veelvoud van kleine(re) 

installaties aansturen.  

 

Afweging gerechtvaardigd belang.  

 

Belang TenneT: TenneT gebruikt deze meetwaarden om de levering van de Ondersteunende Dienst te kunnen 

valideren. Het inkopen en inzetten van Ondersteunende Diensten heeft TenneT nodig om Systeemdiensten uit te 

voeren, zoals neergelegd in de Elektriciteitswet 1998 in artikel 16 lid 2.  

 

Impact op persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene: Met een zo klein mogelijke set, wegens pseudonymisering niet 

direct herleidbare, Persoonsgegevens wordt er invulling gegeven aan een van de wettelijke taken van TenneT. De 

gegevens zijn enkel toegankelijk gemaakt voor TenneT. Rekening houdend met de getroffen beveiligingsmaatregelen 

zoals pseudonymisering, zijn de persoonsgegevens voldoende beschermd tegen onbedoelde herleiding naar de 

Betrokkene.  

De rechten van de Betrokkene zijn daarbij geborgd, zo ook de informatieverstrekking voorafgaand aan de Verwerking.  

 

Gezien de bovenstaande afweging is het Verwerken van de virtuele identificatiecode van installaties en bijbehorende 

meetwaarden door TenneT gerechtvaardigd. 

  

 
21 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 154 lid 8 en artikel 158 lid 5. 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 13 juni 2022 

REFERENTIE versie 4.2 

PAGINA 16 van 17 

 

Partij  (BSP)    : [afkorting bedrijfsnaam] 

Benodigde Persoonsgegevens  : EAN-code, hoeveelheid geactiveerde energie 

Grondslag    : Wettelijke verplichting 

Zie bijlage 2. 

 

Partij (TSO)   : TenneT 

Benodigde Persoonsgegevens : virtuele identificatiecode van installatie(s), en bijbehorende meetwaarden 

Grondslag   : Uitvoeren van een contract 

 

De BSP heeft een contract met de Betrokkene, zodat hij diens installatie kan inzetten voor het leveren van 

Ondersteunende Diensten aan TenneT en zodat beide partijen hier een zeker rendement aan over houden. Naast 

onderlinge afgesproken voorwaarden voor het inzetten van de installatie, dient de BSP in dit contract vast te leggen 

dat hij de data van Betrokkene verwerkt voor het doeleinde van flexibiliteitslevering en de Betrokkene te informeren 

over de doorgave van diens Persoonsgegevens. Voor het operationele proces voor de levering  van de flexibiliteit 

wisselt de BSP data uit met de TSO, op de manier zoals in deze bijlage beschreven.  

 

Partij (MSP)   : [afkorting bedrijfsnaam MSP] 

Benodigde Persoonsgegevens : virtuele identificatiecode van installatie(s), en bijbehorende meetwaarden 

Grondslag   :  Gerechtvaardigd belang  

 

Voor validatiedoeleinden door de TSO, zoals hierboven beschreven, registreert [afkorting bedrijfsnaam MSP] de 

meetwaarden van de installatie(s) op het Platform.  

Afweging gerechtvaardigd belang. 

Impact op persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene: Met een zo klein mogelijke set, wegens pseudonymisering niet 

direct herleidbare, Persoonsgegevens wordt er invulling gegeven aan een van de wettelijke taken van TenneT. De 

gegevens zijn enkel toegankelijk gemaakt voor TenneT. Rekening houdend met de getroffen beveiligingsmaatregelen 

zoals pseudonymisering, zijn de persoonsgegevens voldoende beschermd tegen onbedoelde herleiding naar de 

Betrokkene.  

De rechten van de Betrokkene zijn daarbij geborgd, zo ook de informatieverstrekking voorafgaand aan de Verwerking.  

Gezien de bovenstaande afweging is het Verwerken van de virtuele identificatiecode van installaties en bijbehorende 

meetwaarden door TenneT gerechtvaardigd. 

 

Partij (DSO)   : Betrokken DSO's 

Benodigde Persoonsgegevens : EAN-code, hoeveelheid geactiveerde energie 

Grondslag   : Gerechtvaardigd belang  

 

TenneT en de DSO's zijn procedures overeengekomen omtrent het Prekwalificatieproces, zodanig dat de DSO in staat 

wordt gesteld inzicht te hebben in installaties en bijbehorende volumes in hun netwerk die gebruikt kunnen worden 

voor Ondersteunende Diensten22. Daarnaast heeft iedere DSO het recht om, in samenwerking met de TSO, 

voorafgaand aan de activering van reserves tijdelijke limieten vast te stellen met betrekking tot de levering van 

reserves werkzaam vermogen die zich in zijn distributiesysteem bevinden. TSO en DSO's dienen hiervoor samen 

 
22 Om invulling te geven aan VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 

het beheer van elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 182 lid 1-4. 
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toepasselijke procedures overeen te komen.23 

 

Echter, noch de BSP('s), noch TenneT weten voorafgaand aan activatie waar de reserves geleverd zullen worden. Dit is 

pas bekend wanneer de BSP de activatie door TenneT verdeeld heeft over zijn installaties. Het is voor de DSO's dus 

lastig relevante limieten vast te stellen. Het delen van de energie die door de BSP's geactiveerd is per aansluiting, zij 

het achteraf, is een eerste stap om de DSO's meer zicht en daarmee grip te geven op gedragingen in het 

distributienetwerk. Het stelt de DSO's in staat analyses uit te voeren met betrekking tot mogelijke 

congestieproblemen en indien nodig tijdelijke limieten vast te stellen. 

 

Afweging gerechtvaardigd belang.  

 

Belang DSO's: De DSO's gebruiken de informatie over activaties om meer zicht en daarmee grip te krijgen op 

gedragingen in het distributienetwerk. Het stelt de DSO's in staat analyses uit te voeren met betrekking tot mogelijke 

congestieproblemen en indien nodig tijdelijke limieten vast te stellen, waartoe zij bevoegd zijn zoals voorgeschreven 

in [24]. 

 

Impact op persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene: Met een zo klein mogelijke set niet direct herleidbare 

Persoonsgegevens wordt inzicht gegeven aan de DSO (naast natuurlijk de TSO) over de installaties en bijbehorende 

activaties die gebruikt worden voor Ondersteunende Diensten. De gebruikte indirecte persoonsgegevens zijn 

technische waarden, waaruit, zelf na koppelingen met andere gegevensbronnen, slechts een beperkte hoeveelheid 

gegevens kan worden gehaald. De (mogelijke) impact op de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene is hierom 

gering. 
 

 
23 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 182 lid 5. 
24 VERORDENING (EU) 2017/1485 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteits-transmissiesystemen, artikel 182 lid 5. 


