
 
 
 
 

 

vereniging van  
energienetbeheerders 

in   Nederland 

Anna van Buerenplein 43 
2595 DA Den Haag 

       Postbus 90608 
2509 LP Den Haag 
Telefoon 070 - 2055 000 
secretariaat@netbeheernederland.nl 
www.netbeheernederland.nl 

BR-2018-1417 
ABN-AMRO NL51 ABNA 0613 0010 36 
KvK  09175117 

Autoriteit Consument & Markt 
de heer dr. F.J.H. Don  
Postbus 16326 
2500 BH  DEN HAAG 
 

  
Ons kenmerk BR-2018-1417 
Behandeld door 
Telefoon 070 - 
E-mail @netbeheernederland.nl  
Datum 12 juli 2018 
  
Onderwerp codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) 
 
Geachte heer Don, 
 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft wijziging van 
alle elektriciteitscodes ter implementatie van Verordening (EU) 2017/2195 van de commissie van 23 
november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna op basis van de 
Engelse titel afgekort als GL EB). 
 
Voor zover de wijzigingen betrekking hebben op de Informatiecode elektriciteit en gas, is het voorstel 
tevens een voorstel van een representatief deel van partijen die zich bezighouden met transporteren, 
meten en leveren van elektriciteit, zoals bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.  
 
Dit voorstel is tevens te beschouwen als voorstel van TenneT zoals bedoeld in artikel 5, vierde lid,           
onderdeel c, van de GL EB. Als onderdeel van dit voorstel, verzoekt TenneT tevens om goedkeuring 
als bedoeld in artikel 12, vierde lid en artikel 18, zevende lid, onderdeel e, van de GL EB om publicatie 
van informatie over geboden prijzen achterwege te laten. 
 
Daarnaast laat het voorstel de mogelijkheid tot symmetrische inkoop van balanceringscapaciteit voor 
op- en afregelen voor het product regelvermogen open, en zal het daarom op korte termijn gevolgd 
worden door een voorstel van TenneT voor vrijstelling van de eis van artikel 32, derde lid, van de GL 
EB dat frequentieherstelreserves voor op- en afregeling enkel afzonderlijk worden ingekocht. 
 Aanleiding tot het voorstel 
De directe aanleiding voor het indienen van het onderhavige voorstel is de bepaling in artikel 5, vierde 
lid, onderdeel c van de GL EB die voorschrijft dat uiterlijk op 18 juni 2018 een voorstel ingediend moet 
worden voor de nationale voorwaarden voor BSP's en BRP's overeenkomstig artikel 18 van de GL EB.  
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onderdeel c, van de GL EB. Als onderdeel van dit voorstel, verzoekt TenneT tevens om goedkeuring
als bedoeld in artikel 12, vierde lid en artikel 18, zevende lid, onderdeel e, van de GL EB om publicatie
van informatie over geboden prijzen achterwege te laten.

Daarnaast laat het voorstel de mogelijkheid tot symmetrische inkoop van balanceringscapaciteit voor
op- en afregelen voor het product regelvermogen open, en zal het daarom op korte termijn gevolgd
worden door een voorstel van TenneT voor vrijstelling van de eis van artikel 32, derde lid, van de GL
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ABN-AMRO NL51 ABNA 0613 0010 36

BR-2018-1417 KvK 09175117



 

BR-2018-1417   Pagina 2/11  12 juli 2018  

Grotendeels betreft dit een consolidatie van al bestaande regelgeving of het overhevelen van be-
schrijvingen van de huidige werkwijze naar de Netcode elektriciteit. Op een aantal punten zijn wijzigin-
gen van deze bepalingen vereist vanwege de GL EB. Ook worden in het voorstel een aantal aanvul-
lende wijzigingen meegenomen. Onder het kopje "Toelichting" wordt gedetailleerd ingegaan op welke 
punten er inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden en wat daarvoor de motivatie is. Naast verplichte on-
derdelen uit artikel 18 van de GL EB bevat het voorstel ook drie optionele punten zoals bedoeld in ar-
tikel 18, zevende lid, onderdeel b, e, en g, van de GL EB, teneinde in die gevallen de huidige Neder-
landse praktijk te handhaven. Ook dit wordt verderop nader toegelicht. 
 Hoofdlijn van het voorstel 
Dit voorstel bestaat uit de volgende hoofddelen: 
- Beschrijving van het BRP erkenningsproces, dat wil zeggen het aanvullen van de bepalingen uit 

hoofdstuk 3 van de huidige Systeemcode elektriciteit met een aantal generieke bepalingen vanuit 
de huidige model PV-overeenkomst, het uitfaseren van de handelserkenning en de uitsluiting van 
netbeheerders in het verkrijgen van een BRP-erkenning. 

- Invoering van de BSP rol, dat wil zeggen het definiëren van de BSP rol en de rechten en plichten 
die daarmee samenhangen en het beschrijven van het erkenningsproces van een BSP. Dit komt 
rechtstreeks voort uit de GL EB en verduidelijkt de rollenstructuur in Nederland met name voor 
wat betreft het onderscheid tussen BRP en BSP. 

- Consolideren van bestaande praktijk in de Netcode elektriciteit, dat wil zeggen het overnemen in 
codetekst van bepalingen afkomstig uit de uitvoeringsregels en de productspecificaties, en het ex-
pliciteren van een aantal bestaande praktijken zoals de activeringsstrategie, alsmede het overne-
men van bepalingen uit de Informatiecode elektriciteit en gas met betrekking tot uitwisseling van 
meetgegevens ten behoeve van balancering die vallen onder de scope van artikel 18 van de GL 
EB. 

- Vergroten van marktmogelijkheden, dat wil zeggen het mogelijk maken dat een BSP meerdere 
BRP's per bieding aanwijst, alsmede het uitbreiden van de secundaire markt voor balanceringsca-
paciteit conform de GL EB. 

- Aanpassing van het begripsgebruik, dat wil zeggen het aansluiten bij de definities uit de GL EB. 
- Overige wijzigingen, dat wil zeggen een kleine inhoudelijke wijziging met betrekking tot energie-

programma's om beter aan te sluiten bij de huidige praktijk, en een aanvraag tot ontheffing van 
publicatievereisten conform artikel 12 van de GL EB. Dit zal toegelicht worden onder toelichting 
van de BRP en BSP rollen. 

- Legt vast dat BSP's zowel asymmetrisch als symmetrisch balanceringscapaciteit regelvermogen 
kunnen aanbieden. 

 
Het voorstel als gevolg van artikel 18 van de GL EB is geconsolideerd in hoofdstuk 10 van de Netcode 
elektriciteit. De bepalingen uit hoofdstuk 10 (de voormalige paragrafen 3.1a tot en met 3.1e uit de Sys-
teemcode elektriciteit) die geen relatie hebben met artikel 18 van de GL EB, maar die betrekking heb-
ben op de procedures voor leveringszekerheid, zijn in een apart hoofdstuk 11 ondergebracht. Daar-
naast zijn als gevolg van het voorstel enkele kleine wijzigingen nodig in andere hoofdstukken. 
 Inhoud van het voorstel 
Het feitelijke voorstel voor wijziging van de codeteksten is opgenomen in de bijlagen 2, 3 en 4.  
Bijlage 2 bevat de voorgestelde wijzigingen in de Netcode elektriciteit, waarbij is uitgegaan van de 
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herziene structuur zoals voorgesteld in voorstel BR-2018-1386 d.d. 17 mei 2018 inzake implementatie 
van de NC RfG en de GL SO. In de linkerkolom van deze bijlage is aangegeven wat de brontekst is. 
De artikelnummers uit de oorspronkelijke Net- en systeemcode elektriciteit zijn doorgehaald oranje 
weergegeven. De artikelnummers uit het voorstel BR 2018-1386 zijn oranje onderstreept weergege-
ven. 
Bijlage 3 bevat de benodigde wijzigingen in de overige elektriciteitscodes. 
Bijlage 4 bevat de benodigde wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas. 
 
In de bijlagen zijn de wijzigingen uit voorstel BR-2018-1386 oranje weergegeven. Wijzigingen uit het 
huidige voorstel zijn in het groen weergegeven. 
 
De voorstellen worden vergezeld van een overzicht van in welke artikelen de verschillende punten 
vanuit artikel 18 van de GL EB zijn opgenomen, en wat de bron is van verplaatst materiaal (bijvoor-
beeld afkomstig uit de model PV-overeenkomst of uit de uitvoeringsregels.  

 Toelichting op het voorstel 
Het belangrijkste doel van dit voorstel is invulling geven aan artikel 5, vierde lid, onderdeel c van de 
GL EB, en daarmee aan de voorwaarden voor balancering zoals bedoeld in artikel 18 van de GL EB. 
Dit artikel verlangt een volledige beschrijving van het nationale balanceringssysteem, en is uitgesplitst 
in voorwaarden voor BRP's en voorwaarden voor BSP's. Deze brief zal in meer detail ingegaan op, 
allereerst, de voorwaarden voor BRP's, vervolgens die voor BSP's, inclusief het vergroten van de 
marktmogelijkheden als hierboven benoemd, en ten slotte op de herstructurering van verschillende 
bronnen in een overzichtelijk geheel in de nieuwe Netcode elektriciteit, inclusief het herzien van het 
gebruik van begrippen. 
 
Naast verplichte onderdelen, bevat artikel 18 van de GL EB ook een aantal optionele onderdelen in 
het zevende lid. Het gaat daarbij om onderdeel b, dat vereist dat opwekcapaciteit na sluiting van de 
day-ahead markt wordt ingeboden op de balancing energy markt, en om onderdeel e, dat het verzoek 
tot afwijking van publicatie betreft. 
 
In bijlage 1 bij dit voorstel is een overzicht opgenomen met informatie over de vindplaats van het de 
voorgestelde bepalingen ter implementatie van artikel 18 GL EB in de huidige beschikbare wet- en 
regelgeving en documentatie, voor zover van toepassing, en over welke artikelen in het huidige voor-
stel invulling geven.  
 
De toelichting in deze brief beperkt zich tot algemene informatie over hoe vorm is gegeven aan het 
voorstel, en zal enkel daar dieper op materiaal ingaan waar er een inhoudelijke wijziging plaatsvindt 
ten opzichte van de huidige situatie en voor de uitzonderingsaanvraag in relatie tot artikel 12 van de 
GL EB.  Toelichting 1 – Beschrijving BRP rol 
Artikel 18 van de GL EB vereist een beschrijving van de voorwaarden voor BRP's. Specifiek vereist 
Artikel 18 voor wat betreft de voorwaarden voor BRP's het volgende, in Artikel 18(6): 
 

6. De voorwaarden voor BRP's bevatten het volgende: 
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a. de definitie van balanceringsverantwoordelijkheid voor elke connectie, op zodanige 
wijze dat hiaten of overlappingen in de balanceringsverantwoordelijkheid van de ver-
schillende marktpartijen die diensten verlenen aan die connectie worden vermeden; 

b. de eisen waaraan moet worden voldaan om BRP te worden; 
c. de eis dat alle BRP's financieel aansprakelijk zijn voor hun onbalansen, en dat de on-

balansen worden verrekend met de connecterende TSB; 
d. de eisen inzake de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB moeten 

worden verstrekt voor het berekenen van de onbalansen; 
e. de regels die BRP's moeten volgen om hun programma's te wijzigen vóór en na de 

gate-sluitingstijd van de intradaymarkt overeenkomstig leden 3 en 4 van artikel 17; 
28.11.2017 L 312/21 Publicatieblad van de Europese Unie NL 

f. de regels voor de verrekening van BRP's, overeenkomstig hoofdstuk 4 van titel V; 
g. de afbakening van een onbalanszone overeenkomstig artikel 54, lid 2, en een onba-

lansprijszone; 
h. een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening van onbalansen met 

BRP's voor elke periode voor onbalansverrekening overeenkomstig artikel 54; 
i. de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op 

BRP's;  
j. een verplichting voor BRP's om alle wijzigingen van de positie in te dienen bij de con-

necterende TSB;  
k. de verrekeningsregels overeenkomstig de artikelen 52, 53, 54 en 55;  
l. voor zover deze bestaan, de bepalingen voor de uitsluiting van onbalansen van de 

onbalansverrekening als deze verband houden met de invoering van rampingbeper-
kingen om deterministische frequentieafwijkingen te beperken overeenkomstig artikel 
137, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1485. 

 
Het grootste deel van deze bepalingen is al ingevuld in de huidige Systeemcode elektriciteit. Enkele 
bepalingen maken nu deel uit van de model PV-overeenkomst. Ook bevatten de uitvoeringsregels en 
de Informatiecode elektriciteit en gas enkele bepalingen die nu in de Netcode elektriciteit komen. Het 
voorstel bevat op dit punt daarom ook met name een herstructurering van het bestaande materiaal.  
 
Voor wat betreft de model PV-overeenkomst geldt dat de GL EB voorschrijft dat een aantal punten uit 
de model PV-overeenkomst onderdeel vormen van het voorstel conform artikel 18. Ook is het momen-
teel zo dat de model PV-overeenkomst bepalingen bevat die ook al in de Systeemcode elektriciteit 
staan. In overleg met stakeholders en de toezichthouder is er daarom voor gekozen de generieke on-
derdelen van de huidige model PV-overeenkomst uit de sfeer van het privaatrecht te halen, en onder-
deel te maken van de Netcode elektriciteit. Overeenkomsten met BRP's zullen in de toekomst daar-
mee beperkt zijn tot het verbinden van een BRP tot het naleven van de voorwaarden voor het uitoefe-
nen van balanceringsverantwoordelijkheid van de Netcode elektriciteit.  
 
Een additioneel punt dat relevant is voor wat betreft de BRP rol en specifiek de BRP erkenning is de 
aanpassing om de handelserkenning te laten vervallen. Het onderscheid tussen een volledige erken-
ning en een handelserkenning is slechts kunstmatig en zou zich met name moeten richten op de 
vraag of een BRP al dan niet verantwoordelijk is voor aansluitingen. In de praktijk zien we echter dat in 
de keuze voor een aanvraag voor programmaverantwoordelijkheid met een handelserkenning of een 
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k. de verrekeningsregels overeenkomstig de artikelen 52, 53, 54 en 55;
l. voor zover deze bestaan, de bepalingen voor de uitsluiting van onbalansen van de

onbalansverrekening als deze verband houden met de invoering van rampingbeper—
kingen om deterministische frequentieafwijkingen te beperken overeenkomstig artikel
137, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1485.

Het grootste deel van deze bepalingen is al ingevuld in de huidige Systeemcode elektriciteit. Enkele
bepalingen maken nu deel uit van de model PV-overeenkomst. Ook bevatten de uitvoeringsregels en
de lnformatiecode elektriciteit en gas enkele bepalingen die nu in de Netcode elektriciteit komen. Het
voorstel bevat op dit punt daarom ook met name een herstructurering van het bestaande materiaal.

Voor wat betreft de model PV-overeenkomst geldt dat de GL EB voorschrijft dat een aantal punten uit
de model PV-overeenkomst onderdeel vormen van het voorstel conform artikel 18. 00k is het momen-
teel zo dat de model PV-overeenkomst bepalingen bevat die ook al in de Systeemcode elektriciteit
staan. ln overleg met stakeholders en de toezichthouder is er daarom voor gekozen de generieke on-
derdelen van de huidige model PV-overeenkomst uit de sfeer van het privaatrecht te halen, en onder-
deel te maken van de Netcode elektriciteit. Overeenkomsten met BRP's zullen in de toekomst daar-
mee beperkt zijn tot het verbinden van een BRP tot het naleven van de voonNaarden voor het uitoefe-
nen van balanceringsverantwoordelijkheid van de Netcode elektriciteit.

Een additioneel punt dat relevant is voor wat betreft de BRP rol en specifiek de BRP erkenning is de
aanpassing om de handelserkenning te laten vervallen. Het onderscheid tussen een volledige erken-
ning en een handelserkenning is slechts kunstmatig en zou zich met name moeten richten op de
vraag of een BRP al dan niet verantwoordelijk is voor aansluitingen. In de praktijk zien we echter dat in
de keuze voor een aanvraag voor programmaverantwoordelijkheid met een handelserkenning of een
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volledige erkenning dit onderscheid niet op die manier gemaakt wordt. Om het proces te versimpelen, 
en ons beter te kunnen richten op het wel of niet hebben van aansluitingen in de processen, stellen 
we dus voor om over te stappen op één soort erkenning.  
 
In aansluiting hierop is een wijziging te vinden in artikel 10.14, eerste lid, van de voorgestelde Netco-
de-tekst. Dit artikel ziet op de door TenneT uitgevoerde consistentiecheck. Aan de interne consisten-
tiecheck zoals beschreven in de huidige Systeemcode elektriciteit geeft TenneT invulling door een 
check te doen op de positie van BRP's met een handelserkenning. Voor deze partijen wordt momen-
teel gecheckt of de som van de interne en externe handelsprogramma's samen tot nul optellen. Voor-
gesteld wordt om deze check gaat in de toekomst te laten vervallen. Dan kijken we alleen nog of han-
delsprogramma's overeenkomen met die van de tegenpartij. 
 
Ten slotte is in de beschrijving van het BRP erkenningsproces in het voorstel nu opgenomen dat net-
beheerders expliciet uitgesloten worden van het verkrijgen van een erkenning. Momenteel heeft Ten-
neT een PV-erkenning en gebruikt die voor administratieve doeleinden in verband met de verrekening 
van kabelverliezen op NorNed. Voor het uitfaseren van deze functionaliteit is een termijn van 12 
maanden na besluitvorming over het voorstel nodig. 
  
Naast de wijzigingen, is er voor gekozen momenteel de dubbele prijsstelling voor de onbalansprijs te 
handhaven in overeenstemming met het optionele artikel 18, zevende lid, onderdeel g. De redenen 
voor deze handhaving zijn terug te vinden onder het kopje "Alternatieven".  Toelichting 2 – Invoering BSP rol en voorwaarden voor BSP's 
De GL EB definieert naast de BRP ook de BSP rol. Momenteel is de BSP rol in Nederland niet expli-
ciet gedefinieerd. In de toekomst moet echter een expliciete erkenning van BSP's plaatsvinden, 
waarmee de BSP rol wordt losgekoppeld van het prekwalificatieproces zoals dat in Verordening (EU) 
2017/1485 (GL SO) gedefinieerd is. De BSP heeft het recht balanceringsdiensten aan te leveren van-
uit geprekwaliceerde bronnen waar hij toegang toe heeft. 
 
Artikel 18, vijfde deel verlangt dat de voorwaarden voor BSP's de volgende aspecten bevatten: 
 

5. De voorwaarden voor BSP's bevatten het volgende: 
a. de regels voor het kwalificatieproces dat moet worden doorlopen om een BSP te wor-

den overeenkomstig artikel 16; 
b. de regels, eisen en termijnen voor de inkoop en overdracht van balanceringscapaciteit 

overeenkomstig de artikelen 32, 33 en 34; 
c.  de regels en voorwaarden om verbruikersinstallaties, energieopslaginstallaties en 

elektriciteitsopwekkingsinstallaties in een programmeringszone samen te voegen ten-
einde een BSP te worden; 

d. de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB en, 
voor zover relevant, aan de reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt tij-
dens het prekwalificatieproces en de werking van de balanceringsmarkt; 

e. ede regels en voorwaarden voor de toewijzing van elke balanceringsenergiebieding 
van een BSP aan één of meer BRP's overeenkomstig lid 4, onder d); 

f. de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB en, 
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volledige erkenning dit onderscheid niet op die manier gemaakt wordt. Om het proces te versimpelen,
en ons beter te kunnen richten op het wel of niet hebben van aansluitingen in de processen, stellen
we dus voor om over te stappen op één soort erkenning.

In aansluiting hierop is een wijziging te vinden in artikel 10.14, eerste lid, van de voorgestelde Netco-
de-tekst. Dit artikel ziet op de door TenneT uitgevoerde consistentiecheck. Aan de interne consisten-
tiecheck zoals beschreven in de huidige Systeemcode elektriciteit geeft TenneT invulling door een
check te doen op de positie van BRP's met een handelserkenning. Voor deze partijen wordt momen-
teel gecheckt of de som van de interne en externe handelsprogramma's samen tot nul optellen. Voor-
gesteld wordt om deze check gaat in de toekomst te laten vervallen. Dan kijken we alleen nog of han-
delsprogramma's overeenkomen met die van de tegenpartij.

Ten slotte is in de beschrijving van het BRP erkenningsproces in het voorstel nu opgenomen dat net-
beheerders expliciet uitgesloten worden van het verkrijgen van een erkenning. Momenteel heeft Ten-
neT een PV-erkenning en gebruikt die voor administratieve doeleinden in verband met de verrekening
van kabelverliezen op NorNed. Voor het uitfaseren van deze functionaliteit is een termijn van 12
maanden na besluitvorming over het voorstel nodig.

Naast de wijzigingen, is er voor gekozen momenteel de dubbele prijsstelling voor de onbalansprijs te
handhaven in overeenstemming met het optionele artikel 18, zevende lid, onderdeel 9. De redenen
voor deze handhaving zijn terug te vinden onder het kopje "Alternatieven".

Toelichting 2 — lnvoering BSP rol en voorwaarden voor BSP's
De GL EB definieert naast de BRP ook de BSP rol. Momenteel is de BSP rol in Nederland niet expli-
ciet gedefinieerd. In de toekomst moet echter een expliciete erkenning van BSP's plaatsvinden,
waarmee de BSP rol wordt losgekoppeld van het prekwalificatieproces zoals dat in Verordening (EU)
2017/1485 (GL SO) gedefinieerd is. De BSP heeft het recht balanceringsdiensten aan te leveren van-
uit geprekwaliceerde bronnen waar hij toegang toe heeft.

Artikel 18, vijfde deel verlangt dat de voonNaarden voor BSP's de volgende aspecten bevatten:

5. De voorwaarden voor BSP's bevatten het volgende:
a. de regels voor het kwalificatieproces dat moet worden doorlopen om een BSP te wor-

den overeenkomstig artikel 16;
b. de regels, eisen en termijnen voor de inkoop en overdracht van balanceringscapaciteit

overeenkomstig de artikelen 32, 33 en 34;
c. de regels en voorwaarden om verbruikersinstallaties, energieopslaginstallaties en

elektriciteitsopwekkingsinstallaties in een programmeringszone samen te voegen ten-
einde een BSP te worden;

d. de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB en,
voor zover relevant, aan de reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt tij-
dens het prekwalificatieproces en de werking van de balanceringsmarkt;

e. ede regels en voorwaarden voor de toewijzing van elke balanceringsenergiebieding
van een BSP aan één of meer BRP's overeenkomstig lid 4, onder d);

f. de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB en,
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voor zover relevant, aan de reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt om 
de verlening van balanceringsdiensten overeenkomstig artikel 154, leden 1 en 8, arti-
kel 158, lid 1, onder e), artikel 158, lid 4, onder b), artikel 161, lid 1, onder f), en artikel 
161, lid 4, onder b), van Verordening (EU) 2017/1485 te evalueren; 

g. de definitie van een locatie voor elk standaardproduct en elk specifiek product, reke-
ning houdend met lid 5, onder c); 

h. de regels voor het bepalen van het volume aan balanceringsenergie dat moet worden 
verrekend met de BSP, overeenkomstig artikel 45; 

i. de regels voor de verrekening van BSP's, overeenkomstig hoofdstukken 2 en 5 van ti-
tel V; 

j. een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening van balanceringsenergie 
met een BSP, overeenkomstig artikel 45, voor elke periode voor onbalansverrekening; 

k. de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op 
BSP's. 

 
Om de nieuwe praktijk mogelijk te maken zal TenneT een erkenningsproces inrichten voor BSP's. In 
het voorstel is ervan uitgegaan dat BSP's leveranciers zijn van balanceringsdiensten, en dat die FCR, 
aFRR en mFRR omvatten. Aan het expliciteren van de BSP rol zit een implementatietermijn verbon-
den, al is de hoop dat die korter is dan de doorlooptijd van het huidige voorstel. Er zal bij de erkenning 
geen financiële zekerheid vereist worden van BSP's. 
 
Het invoeren van de BSP rol leidt tot enige wijzigingen in de Netcode elektriciteit. Daarnaast zijn ook 
zaken als beprijzing en volumebepaling van balanceringsenergie onderdeel gemaakt van de Netcode 
elektriciteit om de voorwaarden voor BSP's compleet te maken. Hierbij is het belangrijk op te merken 
dat de huidige praktijk om de biedladder te publiceren voorafgaand aan real-time gehandhaafd blijft. 
Hiermee wordt impliciet invulling gegeven aan het optionele artikel 18, zevende lid, onderdeel e, van 
de GL EB, waarmee we een uitzondering vragen op de publicatievereisten in artikel 12 van de GL EB. 
Omdat de biedladder al voorafgaand aan real-time en voorafgaand aan de BE-GCT gepubliceerd 
wordt, zou het publiceren van precieze biedprijzen kunnen leiden tot aangepast biedgedrag van partij-
en die toegang hebben tot die gepubliceerde informatie en daarmee gaming mogelijkheden creëren. 
We vinden het in het oogpunt van transparantie echter belangrijk  toch al op een vroeg tijdstip informa-
tie te delen met betrekking tot de biedladder. 
 
Inhoudelijke wijzigingen aan het huidige systeem zijn tweeledig. Ten eerste zal er een secundaire 
markt ingevoerd worden voor balanceringscapaciteit vanuit FRR. Hiervoor is een implementatietermijn 
nodig. Dit is een vereiste uit de GL EB, en we juichen deze ontwikkeling toe. Het zal BSP's in staat 
stellen hun balanceringscapaciteit over te dragen aan anderen. Ten tweede zal het mogelijk zijn om 
balanceringsbiedingen in te dienen waarvoor meerdere BRP's worden aangewezen (met behoud van 
het principe van één BRP per allocatiepunt". Ook hiervoor is een implementatietermijn benodigd. Deze 
ontwikkeling zal aggregatie eenvoudiger maken. 
 
Een laatste opmerking die relevant is met betrekking tot de aanpassingen omtrent de BSP in het kader 
van dit voorstel, is dat het activeren van biedingen balanceringsenergie voor overige doeleinden uit 
scope is geplaatst. Referenties hiernaar blijven in de uitvoeringsregels staan, en het artikel in de sys-
teemcode die hierop betrekking heeft zal niet verplaatst worden naar hoofdstuk 10. De specificaties 
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voor zover relevant, aan de reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt om
de verlening van balanceringsdiensten overeenkomstig artikel 154, leden 1 en 8, arti-
kel 158, lid 1, onder e), artikel 158, lid 4, onder b), artikel 161, lid 1, onder f), en artikel
161, lid 4, onder b), van Verordening (EU) 2017/1485 te evalueren;

9. de definitie van een locatie voor elk standaardproduct en elk specifiek product, reke-
ning houdend met lid 5, onder c);

h. de regels voor het bepalen van het volume aan balanceringsenergie dat moet worden
verrekend met de BSP, overeenkomstig artikel 45;

i. de regels voor de verrekening van BSP's, overeenkomstig hoofdstukken 2 en 5 van ti-
tel V;

j. een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening van balanceringsenergie
met een BSP, overeenkomstig artikel 45, voor elke periode voor onbalansverrekening;

k. de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op
BSP's.

Om de nieuwe praktijk mogelijk te maken zal TenneT een erkenningsproces inrichten voor BSP's. In
het voorstel is ervan uitgegaan dat BSP's leveranciers zijn van balanceringsdiensten, en dat die FCR,
aFRR en mFRR omvatten. Aan het expliciteren van de BSP rol zit een implementatietermijn verbon-
den, al is de hoop dat die korter is dan de doorlooptijd van het huidige voorstel. Er zal bij de erkenning
geen financiéle zekerheid vereist worden van BSP's.

Het invoeren van de BSP rol leidt tot enige wijzigingen in de Netcode elektriciteit. Daarnaast zijn ook
zaken als beprijzing en volumebepaling van balanceringsenergie onderdeel gemaakt van de Netcode
elektriciteit om de voonNaarden voor BSP's compleet te maken. Hierbij is het belangrijk op te merken
dat de huidige praktijk om de biedladder te publiceren voorafgaand aan real-time gehandhaafd blijft.
Hiermee wordt impliciet invulling gegeven aan het optionele artikel 18, zevende lid, onderdeel e, van
de GL EB, waarmee we een uitzondering vragen op de publicatievereisten in artikel 12 van de GL EB.
Omdat de biedladder al voorafgaand aan real-time en voorafgaand aan de BE-GCT gepubliceerd
wordt, zou het publiceren van precieze biedprijzen kunnen leiden tot aangepast biedgedrag van partij-
en die toegang hebben tot die gepubliceerde informatie en daarmee gaming mogelijkheden creéren.
We vinden het in het oogpunt van transparantie echter belangrijk toch al op een vroeg tijdstip informa-
tie te delen met betrekking tot de biedladder.

Inhoudelijke wijzigingen aan het huidige systeem zijn tweeledig. Ten eerste zal er een secundaire
markt ingevoerd worden voor balanceringscapaciteit vanuit FRR. Hiervoor is een implementatietermijn
nodig. Dit is een vereiste uit de GL EB, en we juichen deze ontwikkeling toe. Het zal BSP's in staat
stellen hun balanceringscapaciteit over te dragen aan anderen. Ten tweede zal het mogelijk zijn om
balanceringsbiedingen in te dienen waarvoor meerdere BRP's worden aangewezen (met behoud van
het principe van één BRP per allocatiepunt". Ook hiervoor is een implementatietermijn benodigd. Deze
ontwikkeling zal aggregatie eenvoudiger maken.

Een laatste opmerking die relevant is met betrekking tot de aanpassingen omtrent de BSP in het kader
van dit voorstel, is dat het activeren van biedingen balanceringsenergie voor overige doeleinden uit
scope is geplaatst. Referenties hiernaar blijven in de uitvoeringsregels staan, en het artikel in de sys-
teemcode die hierop betrekking heeft zal niet verplaatst worden naar hoofdstuk 10. De specificaties
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van producten zoals ze zijn opgenomen in de bijlagen, kunnen op punten (bijvoorbeeld afroeptijd) af-
wijken wanneer ze worden ingezet voor overige doeleinden. 

 Toelichting 3 – Consolideren bestaande praktijk in de Netcode elektriciteit 
Zoals hierboven benoemd, geldt voor een aanzienlijk deel van de inhoudelijke concepten die vallen 
binnen de scope van artikel 18 van de GL EB dat ze momenteel niet beschreven staan in de Sys-
teemcode elektriciteit, maar elders. Om het voorstel compleet te maken, hebben we daarom het rele-
vante materiaal vanuit deze verschillende bronnen bij elkaar gevoegd in hoofdstuk 10. Het betreft hier 
materiaal uit: 

 
- De Informatiecode elektriciteit en gas, met name artikelen betreffende de data uitwisseling in het 

kader van de onbalansbepaling.  
- De uitvoeringsregels van TenneT, met name materiaal voor wat betreft de volumes en beprijzing 

van balanceringsenergie. 
- De productspecificaties van TenneT. 
 
Aandachtspunten hierbij zijn dat er voor gekozen is om ook een aantal zaken die nu niet of niet duide-
lijk omschreven staan ook explicieter in de Netcode elektriciteit op te nemen. Het gaat hier om de toe-
lichting van de activeringsstrategie van TenneT, het expliciet benoemen van het feit dat de regels gel-
den onafhankelijk van de systeemtoestand, vooruitlopend op de voorstellen in het kader van artikel 36 
en 39 van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), en het beschrijven van de door TenneT gebruikte 
producten regelvermogen, reservevermogen, en noodvermogen op een wijze die aansluit bij de op 
handen zijnde definitie van standaard product volgens artikel 25 van de GL EB. De gekozen benade-
ring is om in bijlagen een weergave te geven van de hoofdkenmerken van de producten, terwijl Ten-
neT ruimte houdt om technische parameters aan te passen in productspecificaties zoals nu ook opge-
steld.   
 
In de Netcode elektriciteit is in principe alles wat inhoudelijk relevant is voor artikel 18 van de GL EB 
ondergebracht in hoofdstuk 10. Een aantal artikelen uit het huidige hoofdstuk 3 van de Systeemcode 
elektriciteit met betrekking tot leveringszekerheid die niet onder de scope van artikel 18 vallen zijn ver-
plaatst naar hoofdstuk 11. 
 
Een uitzondering op de regel alles in hoofdstuk 10 op te nemen is het plaatsen van artikel 5.1.1.1a.1 
van de huidige Netcode elektriciteit. Dit artikel ziet toe op het verplichte bieden van vermogen na slui-
ting van de day-aheadmarkt voor aanbieders met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld trans-
portvermogen van meer dan 60MW. Omdat dit artikel onderdeel is van een groter geheel, specifiek 
ook de mogelijkheid biedt aan de TSB om dit vermogen in te zetten voor overige doeleinden, en het 
inzendmoment van deze biedingen ruim voor de BE-GCT ligt, is ervoor gekozen het artikel in hoofd-
stuk 9 te handhaven, zoals in de herstructurering is voorgesteld. Het artikel is wel aangepast om te 
refereren naar het inzenden van biedingen door een door een aangeslotene aangewezen BSP. 
 
Naast het herstructureren van materiaal, is ook de terminologie aangepast naar aanleiding van de GL 
EB. Hierbij zijn twee aandachtspunten. Ten eerste is ervoor gekozen om, in afwijking van het in artikel 
18 gebruikte maar niet gedefinieerde woord kwalificatie, te spreken over een erkenning, zowel voor 
BRP's als voor BSP's. Daarnaast hebben we met aanpassingen van de Begrippencode elektriciteit als 
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van producten zoals ze zijn opgenomen in de bijlagen, kunnen op punten (bijvoorbeeld afroeptijd) af-
wijken wanneer ze worden ingezet voor overige doeleinden.

Toelichting 3 — Consolideren bestaande praktijk in de Netcode elektriciteit
Zoals hierboven benoemd, geldt voor een aanzienlijk deel van de inhoudelijke concepten die vallen
binnen de scope van artikel 18 van de GL EB dat ze momenteel niet beschreven staan in de Sys-
teemcode elektriciteit, maar elders. Om het voorstel compleet te maken, hebben we daarom het rele-
vante materiaal vanuit deze verschillende bronnen bij elkaar gevoegd in hoofdstuk 10. Het betreft hier
materiaal uit:

- De Informatiecode elektriciteit en gas, met name artikelen betreffende de data uitwisseling in het
kader van de onbalansbepaling.

- De uitvoeringsregels van TenneT, met name materiaal voor wat betreft de volumes en beprijzing
van balanceringsenergie.

- De productspecificaties van TenneT.

Aandachtspunten hierbij zijn dat er voor gekozen is om ook een aantal zaken die nu niet of niet duid e-
lijk omschreven staan ook explicieter in de Netcode elektriciteit op te nemen. Het gaat hier om de toe-
lichting van de activeringsstrategie van TenneT, het expliciet benoemen van het feit dat de regels gel-
den onafhankelijk van de systeemtoestand, vooruitlopend op de voorstellen in het kader van artikel 36
en 39 van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), en het beschrijven van de door TenneT gebruikte
producten regelvermogen, reservevermogen, en noodvermogen op een wijze die aansluit bij de op
handen zijnde definitie van standaard product volgens artikel 25 van de GL EB. De gekozen benade-
ring is om in bijlagen een weergave te geven van de hoofdkenmerken van de producten, tenNijl Ten-
neT ruimte houdt om technische parameters aan te passen in productspecificaties zoals nu ook opge-
steld.

In de Netcode elektriciteit is in principe alles wat inhoudelijk relevant is voor artikel 18 van de GL EB
ondergebracht in hoofdstuk 10. Een aantal artikelen uit het huidige hoofdstuk 3 van de Systeemcode
elektriciteit met betrekking tot leveringszekerheid die niet onder de scope van artikel 18 vallen zijn ver-
plaatst naar hoofdstuk 11.

Een uitzondering op de regel alles in hoofdstuk 1O op te nemen is het plaatsen van artikel 5.1.1.1a.1
van de huidige Netcode elektriciteit. Dit artikel ziet toe op het verplichte bieden van vermogen na slui-
ting van de day-aheadmarkt voor aanbieders met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld trans-
portvermogen van meer dan 60MW. Omdat dit artikel onderdeel is van een groter geheel, specifiek
ook de mogelijkheid biedt aan de TSB om dit vermogen in te zetten voor overige doeleinden, en het
inzendmoment van deze biedingen ruim voor de BE-GCT ligt, is ervoor gekozen het artikel in hoofd-
stuk 9 te handhaven, zoals in de herstructurering is voorgesteld. Het artikel is wel aangepast om te
refereren naar het inzenden van biedingen door een door een aangeslotene aangewezen BSP.

Naast het herstructureren van materiaal, is ook de terminologie aangepast naar aanleiding van de GL
EB. Hierbij zijn twee aandachtspunten. Ten eerste is ervoor gekozen om, in afwijking van het in artikel
18 gebruikte maar niet gedefinieerde woord kwalificatie, te spreken over een erkenning, zowel voor
BRP's als voor BSP's. Daarnaast hebben we met aanpassingen van de Begrippencode elektriciteit als
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te lezen is in bijlage 3 ter verduidelijking voor alle gebruikte geografische gebieden aangegeven wat 
hiermee precies bedoeld wordt in de nationale context. Het gaat hier om gebieden die gedefinieerd 
zijn in meerdere Europese codes, en die een of andere relatie tot elkaar hebben. In het voorstel in bij-
lage 3 wordt expliciet aangegeven wat er met die gebieden precies bedoeld wordt. Dit maakt het mo-
gelijk verantwoordelijkheden ook op het juiste gebied te definiëren. 
 Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Voor het grootste deel van het voorstel zijn geen alternatieve oplossingen. De wijzigingen vloeien 
rechtstreeks voort uit de Europese wetgeving. 
  
Inhoudelijke wijzigingen waar we zelf, in samenspraak met stakeholders, een keuze in hebben ge-
maakt beperken zich tot het uitfaseren van de handelserkenning en het handhaven van de huidige 
praktijk voor de invulling van de optionele punten uit artikel 18(7). 
 
Voor het uitfaseren van de handelserkenning is het handhaven van de huidige praktijk een alternatief, 
met de kanttekening dat TenneT de interne processen in ieder geval gaat versimpelen, zodat dat een 
onnodige administratieve last weg neemt. 
 
Bij de keuze de huidige wijze van het publiceren van de biedladder te handhaven, en daarmee goed-
keuring te vragen zoals bedoeld in artikel 12 van GL EB niet de prijzen van alle biedingen te publice-
ren is niet over alternatieven gesproken. Datzelfde geldt ook voor de biedplicht van aangeslotenen 
met een transportcapaciteit van meer dan 60 MW. In beide gevallen zijn geen problemen geconsta-
teerd met de huidige praktijk, en wordt deze gehandhaafd. 
 
Voor het punt van  het gebruik van de dubbele prijsstelling hebben we de volgende alternatieven be-
keken: 
- Afschaffen van de dubbele prijsstelling 
- Handhaven van de huidige praktijk, en de discussie verder voeren op het moment dat meer duide-

lijkheid is over de kaders die door de invulling van artikel 52 GL EB gesteld zullen worden 
- Aanpassen van de dubbele prijsstelling om meer overeen te komen met de behoeften van het 

huidige systeem en de markt 
 
Uiteindelijk is ervoor gekozen de beslissing op een later moment te nemen, ook omdat onafhankelijk 
van de keuze voor behoud van de dubbele prijsstelling of het afschaffen ervan er een goede inhoude-
lijke keuze gemaakt moet worden over het bepalen van de regeltoestand. Deze discussie wordt ge-
deeltelijk ook internationaal gevoerd. Vanuit efficiëntie-overwegingen, en de benodigde tijd om tot de-
ze afweging te komen, is de beslissing daarom uitgesteld tot de kaders vanuit artikel 52 GL EB be-
kend zijn. 
 Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen 
Het voorstel handhaaft voor het grootste deel de huidige praktijk. De grootste consequentie van het 
voorstel is dat partijen die momenteel actief zijn als BSP, evenals toekomstige BSP's, een erkenning 
zullen moeten aanvragen. Hiervoor wordt bij TenneT een proces ingericht. Er ontstaat hierdoor een 
duidelijkere scheiding tussen de BRP en BSP rol. 
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te lezen is in bijlage 3 ter verduidelijking voor alle gebruikte geografische gebieden aangegeven wat
hiermee precies bedoeld wordt in de nationale context. Het gaat hier om gebieden die gedefinieerd
zijn in meerdere Europese codes, en die een of andere relatie tot elkaar hebben. In het voorstel in bij-
lage 3 wordt expliciet aangegeven water met die gebieden precies bedoeld wordt. Dit maakt het mo-
gelijk verantwoordelijkheden ook op het juiste gebied te definiéren.

Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel
Voor het grootste deel van het voorstel zijn geen alternatieve oplossingen. De wijzigingen vloeien
rechtstreeks voort uit de Europese wetgeving.

Inhoudelijke wijzigingen waar we zelf, in samenspraak met stakeholders, een keuze in hebben ge-
maakt beperken zich tot het uitfaseren van de handelserkenning en het handhaven van de huidige
praktijk voor de invulling van de optionele punten uit artikel 18(7).

Voor het uitfaseren van de handelserkenning is het handhaven van de huidige praktijk een alternatief,
met de kanttekening dat TenneT de interne processen in ieder geval gaat versimpelen, zodat dat een
onnodige administratieve last weg neemt.

Bij de keuze de huidige wijze van het publiceren van de biedladder te handhaven, en daarmee goed-
keuring te vragen zoals bedoeld in artikel 12 van GL EB niet de prijzen van alle biedingen te publice-
ren is niet over alternatieven gesproken. Datzelfde geldt ook voor de biedplicht van aangeslotenen
met een transportcapaciteit van meer dan 60 MW. In beide gevallen zijn geen problemen geconsta—
teerd met de huidige praktijk, en wordt deze gehandhaafd.

Voor het punt van het gebruik van de dubbele prijsstelling hebben we de volgende alternatieven be-
keken:
- Afschaffen van de dubbele prijsstelling
- Handhaven van de huidige praktijk, en de discussie verder voeren op het moment dat meer duide-

lijkheid is over de kaders die door de invulling van artikel 52 GL EB gesteld zullen worden
- Aanpassen van de dubbele prijsstelling om meer overeen te komen met de behoeften van het

huidige systeem en de markt

Uiteindelijk is ervoor gekozen de beslissing op een later moment te nemen, ook omdat onafhankelijk
van de keuze voor behoud van de dubbele prijsstelling of het afschaffen ervan er een goede inhoude-
Iijke keuze gemaakt moet worden over het bepalen van de regeltoestand. Deze discussie wordt ge-
deeltelijk ook internationaal gevoerd. Vanuit efficiéntie-ovenNegingen, en de benodigde tijd om tot de-
ze afweging te komen, is de beslissing daarom uitgesteld tot de kaders vanuit artikel 52 GL EB be-
kend zijn.

Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen
Het voorstel handhaaft voor het grootste deel de huidige praktijk. De grootste consequentie van het
voorstel is dat partijen die momenteel actief zijn als BSP, evenals toekomstige BSP's, een erkenning
zullen moeten aanvragen. Hiervoor wordt bij TenneT een proces ingericht. Er ontstaat hierdoor een
duidelijkere scheiding tussen de BRP en BSP rol.
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Een andere belangrijke consequentie is het vervallen van de handelserkenning. Partijen die momen-
teel erkend zijn zullen dat blijven en houden een erkenning. In de toekomst is er nog slechts één er-
kenningsproces. Ook zullen de overeenkomsten met BRP's in de toekomst een stuk minder gedetail-
leerd zijn aangezien veel inhoud wordt overgeheveld naar de Netcode elektriciteit. 
 
Ten slotte zijn consequenties voor BSP's dat er een secundaire markt voor balanceringscapaciteit 
wordt mogelijk gemaakt, en dat er per bieding meerdere BRP's aangewezen kunnen worden. 
 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is een inhoudelijke samenhang tussen dit voorstel en het voorstel voor de uitfasering van het E3 
profiel voor grootverbuikaansluitingen kleiner dan 100 kW (ACM dossier 15.1037.52) dat de gezamen-
lijke netbeheerders op 15 oktober 2015 bij u hebben ingediend en dat nog op besluitvorming wacht. 
De toepassing van dat voorstel zal tot aanmerkelijke verbetering van de onbalansbepaling voor het 
desbetreffende klantsegment leiden. Daarom is het wenselijk dat een besluit over dat voorstel uiterlijk 
gelijktijdig met het besluit over het onderhavige voorstel genomen wordt. 
 Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Onderhavig voorstel is een rechtstreeks uitvloeisel van Verordening (EU) 2017/219 (GL EB), die op 
zijn beurt weer een uitvloeisel is van Richtlijn nr. 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 (Pb EU 2009, L 211) en van Verordening nr. 714/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het 
net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 (Pb EU 2009, L 211). Daarmee is het voorstel in lijn met de onderdelen h en i van artikel 
36 van de Elektriciteitswet 1998. 
 
De enige inhoudelijke wijziging van de Netcode elektriciteit die niet verplicht wordt gesteld door de GL 
EB is het uitfaseren van de handelserkenning. Aangezien het hier gaat om een versimpeling van het 
proces die geen negatieve impact heeft op aangeslotenen, andere betrokkenen, of het functioneren 
van de markt, achten we die wijziging in overeenstemming met artikel 36. 
 
Voor wat betreft het voorstel onze publicatie van de biedladder op de huidige wijze niet aan te passen, 
en daarmee goedkeuring te vragen geen prijzen van individuele biedingen van balanceringsenergie te 
publiceren conform artikel 12 van de GL EB, zijn we van mening dat dit de transparantie van het voor-
stel niet in de weg staat, aangezien we minder details publiceren, maar wel op een eerder tijdstip. On-
ze publicatie van de biedladder vindt anders dan de vereiste publicatie conform artikel 12 voorafgaand 
aan real-time plaats, waardoor publicatie van de volledige gegevens het level playing field zouden 
kunnen verstoren. Hiermee wordt voldoen aan de toetsingscriteria in artikel 36 onderdeel c, d en e. 
Andere toetsingscriteria als bedoeld in artikel 36 van de E-wet worden met deze uitzondering niet ge-
raakt. 
 
Gevolgde procedure  
Gelet op de omvang van dit voorstel, is voorafgaand aan het overleg met representatieve organisaties 
van marktpartijen als bedoeld in artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, een reeks van informele sta-
keholderbijeenkomsten georganiseerd waarin ideeën voor uitwerking zijn besproken, commentaren 
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Een andere belangrijke consequentie is het vervallen van de handelserkenning. Partijen die momen-
teel erkend zijn zullen dat blijven en houden een erkenning. In de toekomst is er nog slechts één er-
kenningsproces. Ook zullen de overeenkomsten met BRP's in de toekomst een stuk minder gedetail-
leerd zijn aangezien veel inhoud wordt overgeheveld naar de Netcode elektriciteit.

Ten slotte zijn consequenties voor BSP's dat er een secundaire markt voor balanceringscapaciteit
wordt mogelijk gemaakt, en dat er per bieding meerdere BRP's aangewezen kunnen worden.

Samenhang met andere codewijzigingsdossiers
Er is een inhoudelijke samenhang tussen dit voorstel en het voorstel voor de uitfasering van het E3
profiel voor grootverbuikaansluitingen kleiner dan 100 kW (ACM dossier 15.1037.52) dat de gezamen-
lijke netbeheerders op 15 oktober 2015 bij u hebben ingediend en dat nog op besluitvorming wacht.
De toepassing van dat voorstel zal tot aanmerkelijke verbetering van de onbalansbepaling voor het
desbetreffende klantsegment leiden. Daarom is het wenselijk dat een besluit over dat voorstel uiterlijk
gelijktijdig met het besluit over het onderhavige voorstel genomen wordt.

Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998
Onderhavig voorstel is een rechtstreeks uitvloeisel van Verordening (EU) 2017/219 (GL EB), die op
zijn beurt weer een uitvloeisel is van Richtlijn nr. 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 (Pb EU 2009, L 211) en van Verordening nr. 714/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voonNaarden voor toegang tot het
net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1228/2003 (Pb EU 2009, L 211). Daarmee is het voorstel in Iijn met de onderdelen h en i van artikel
36 van de Elektriciteitswet 1998.

De enige inhoudelijke wijziging van de Netcode elektriciteit die niet verplicht wordt gesteld door de GL
EB is het uitfaseren van de handelserkenning. Aangezien het hier gaat om een versimpeling van het
proces die geen negatieve impact heeft op aangeslotenen, andere betrokkenen, of het functioneren
van de markt, achten we die wijziging in overeenstemming met artikel 36.

Voor wat betreft het voorstel onze publicatie van de biedladder op de huidige wijze niet aan te passen,
en daarmee goedkeuring te vragen geen prijzen van individuele biedingen van balanceringsenergie te
publiceren conform artikel 12 van de GL EB, zijn we van mening dat dit de transparantie van het voor-
stel niet in de weg staat, aangezien we minder details publiceren, maar wel op een eerder tijdstip. On-
ze publicatie van de biedladder vindt anders dan de vereiste publicatie conform artikel 12 voorafgaand
aan real-time plaats, waardoor publicatie van de volledige gegevens het level playing field zouden
kunnen verstoren. Hiermee wordt voldoen aan de toetsingscriteria in artikel 36 onderdeel c, 0] en e.
Andere toetsingscriteria als bedoeld in artikel 36 van de E-wet worden met deze uitzondering niet ge-
raakt.

Gevolgde procedure
Gelet op de omvang van dit voorstel, is voorafgaand aan het overleg met representatieve organisaties
van marktpartijen als bedoeld in artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, een reeks van informele sta-
keholderbijeenkomsten georganiseerd waarin ideeén voor uitwerking zijn besproken, commentaren
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zijn verwerkt en vervolgens de eerste aanzetten voor de nieuwe codetekst zijn besproken. Deze in-
formele stakeholderbijeenkomsten maken strikt genomen geen deel uit van het overleg als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998. Er zijn dan ook geen formele verslagen van deze bijeenkom-
sten gemaakt.  
 
Verder is er voor het voorstel, overeenkomstig de vereisten uit artikel 10 van de GL EB gedurende een 
maand een openbare raadpleging gehouden van 22 mei 2018 tot 22 juni 2018. Deze openbare raad-
pleging heeft geen reactie opgeleverd. 
 
Het complete voorstel is behandeld in het GEN op 28 juni 2018. De op dit voorstel betrekking hebben-
de delen van de verslagen van deze bijeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 5 bij deze brief. De be-
spreking in het GEN heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het voorstel.  
 Besluitvorming en inwerkingtreding 
Teneinde zo spoedig mogelijk de nationale regelgeving met betrekking tot balanshandhaving voorbe-
reid te hebben op de komst van de op handen zijnde Europese voorstellen vanuit de GL EB, is een 
spoedige besluitvorming over dit voorstel gewenst. 
 
Voor wat betreft de inwerkingtredingsdatum geldt voor het grootste deel van het voorstel dat de inwer-
kingtredingsdatum direct na de besluitvorming kan liggen, rekening houdend met de inwerkingtre-
dingsdatum van parallelle codewijzigingsvoorstellen. Voor een aantal aspecten van dit codewijzigings-
voorstel is echter een implementatietermijn nodig die TenneT voorstelt conform de bepalingen in de 
GL EB. TenneT heeft additionele tijd nodig om processen in te richten en enkele systeemwijzigingen 
door te voeren teneinde nieuwe marktmogelijkheden te faciliteren. Het gaat hierbij om de volgende 
artikelen vanuit het voorstel: 
 
- Artikel 10.37 en 10.38 – Om het BSP erkenningsproces in te richten en de BSP rol te formaliseren 

is mogelijk additionele tijd nodig, afhankelijk van de datum van besluitvorming. Verzocht wordt de 
inwerkingtreding van deze artikelen niet eerder dan 1 februari 2019 plaats te laten vinden. Ook is 
er tijd nodig om mogelijk te maken dat de BSP biedingen indient, in plaats van de BRP die nu die 
taak uitvoert voor de BSP.  

- Artikel 10.39, achtste lid, maakt het mogelijk de onbalanscorrectie ten gevolge van activatie van 
een bieding toe te kennen aan meerdere BRP's. Dit artikel vereist een implementatietermijn om 
een en ander technisch in de systemen in te richten. Daarnaast loopt momenteel een pilot die zich 
ook richt op deze mogelijkheid. Om de juiste implementatiekeuze te kunnen maken en deze te 
kunnen doorvoeren wordt een intredingsdatum van 12 maanden na de besluitvorming over het 
voorstel verzocht. Hierbij willen we benoemen dat het mogelijk maken van meerdere BRP's per 
bieding iets is wat we belangrijk vinden en onze aandacht heeft. 

- Artikel 10.37, tweede lid, onderdeel c, ziet op de mogelijkheid voor een BSP om door middel van 
de secundaire markt de verantwoordelijkheid voor diens gecontracteerde balanceringscapaciteit 
over te dragen aan andere BSP's. Dit is momenteel nog niet voor alle producten mogelijk, en om 
de processen en systemen hiervoor in te richten wordt een intredingsdatum van 12 maanden na 
de besluitvorming over het voorstel verzocht. 

- Artikel 10.2, eerste lid,  met betrekking tot het niet verlenen van een BRP-erkenning vergt een 
praktische implementatie waardoor de inwerkingtreding van deze wijziging niet eerder kan dan 12 
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zijn verwerkt en vervolgens de eerste aanzetten voor de nieuwe codetekst zijn besproken. Deze in-
formele stakeholderbijeenkomsten maken strikt genomen geen deel uit van het overleg als bedoeld in
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998. Er zijn dan ook geen formele verslagen van deze bijeenkom-
sten gemaakt.

Verder is er voor het voorstel, overeenkomstig de vereisten uit artikel 10 van de GL EB gedurende een
maand een openbare raadpleging gehouden van 22 mei 2018 tot 22 juni 2018. Deze openbare raad-
pleging heeft geen reactie opgeleverd.

Het complete voorstel is behandeld in het GEN op 28 juni 2018. De op dit voorstel betrekking hebben-
de delen van de verslagen van deze bijeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 5 bij deze brief. De be-
spreking in het GEN heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het voorstel.

Besluitvorming en inwerkingtreding
Teneinde zo spoedig mogelijk de nationale regelgeving met betrekking tot balanshandhaving voorbe-
reid te hebben op de komst van de op handen zijnde Europese voorstellen vanuit de GL EB, is een
spoedige besluitvorming over dit voorstel gewenst.

Voor wat betreft de inwerkingtredingsdatum geldt voor het grootste deel van het voorstel dat de inwer-
kingtredingsdatum direct na de besluitvorming kan liggen, rekening houdend met de inwerkingtre-
dingsdatum van parallelle codewijzigingsvoorstellen. Voor een aantal aspecten van dit codewijzigings-
voorstel is echter een implementatietermijn nodig die TenneT voorstelt conform de bepalingen in de
GL EB. TenneT heeft additionele tijd nodig om processen in te richten en enkele systeemwijzigingen
door te voeren teneinde nieuwe marktmogelijkheden te faciliteren. Het gaat hierbij om de volgende
artikelen vanuit het voorstel:

- Artikel 10.37 en 10.38 — Om het BSP erkenningsproces in te richten en de BSP rol te formaliseren
is mogelijk additionele tijd nodig, afhankelijk van de datum van besluitvorming. Verzocht wordt de
inwerkingtreding van deze artikelen niet eerder dan 1 februari 2019 plaats te laten vinden. Ook is
er tijd nodig om mogelijk te maken dat de BSP biedingen indient, in plaats van de BRP die nu die
taak uitvoert voor de BSP.

- Artikel 10.39, achtste lid, maakt het mogelijk de onbalanscorrectie ten gevolge van activatie van
een bieding toe te kennen aan meerdere BRP's. Dit artikel vereist een implementatietermijn om
een en ander technisch in de systemen in te richten. Daarnaast loopt momenteel een pilot die zich
ook richt op deze mogelijkheid. Om de juiste implementatiekeuze te kunnen maken en deze te
kunnen doorvoeren wordt een intredingsdatum van 12 maanden na de besluitvorming over het
voorstel verzocht. Hierbij willen we benoemen dat het mogelijk maken van meerdere BRP's per
bieding iets is wat we belangrijk vinden en onze aandacht heeft.

- Artikel 10.37, tweede lid, onderdeel c, ziet op de mogelijkheid voor een BSP om door middel van
de secundaire markt de verantwoordelijkheid voor diens gecontracteerde balanceringscapaciteit
over te dragen aan andere BSP's. Dit is momenteel nog niet voor alle producten mogelijk, en om
de processen en systemen hiervoor in te richten wordt een intredingsdatum van 12 maanden na
de besluitvorming over het voorstel verzocht.

- Artikel 10.2, eerste lid, met betrekking tot het niet verlenen van een BRP-erkenning vergt een
praktische implementatie waardoor de inwerkingtreding van deze wijziging niet eerder kan dan 12
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maanden na de datum van besluitvorming. 
 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer van TenneT ( @tennet.eu) of met de heer 

van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
namens Netbeheer Nederland    namens TenneT 
André Jurjus      
directeur      senior manager Regulering Nederland 
 
 
 
 
 
namens NEDU 
voorzitter 
 
 
 
 
 
bijlagen: 

1. Analyse van artikel 18 van de GL EB 
2. Wijzigingen in de Netcode elektriciteit 
3. Wijzigingen in de overige elektriciteitscodes 
4. Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas 
5. Relevante deel van het verslag van de GEN-vergadering 
6. Commentarenmatrix 
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Versie 6.0 

CM  

 1 

Artikel Vereiste Huidige nationale bron Implementatievoorstel Opmerking / Discussiepunt 
1. Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening stellen de TSB's van een lidstaat, voor alle programmeringszones van die lidstaat, een voorstel op betreffende: 

  Dat was 18 juni. Vanwege de GEN-planning (28 juni) in combinatie met de door de GL EB voorgeschreven consultatie hebben we ACM gevraagd het voorstel maximaal een maand later in te mogen dienen. Dat is dus 12 juli geworden. (a) de voorwaarden voor BSP's;  Netcode art. 10.36-10.41   
(b) de voorwaarden voor BRP's Systeemcode H3 Netcode art. 10.1-10.35   
 Wanneer een LFC-zone bestaat uit twee of meer TSB's, kunnen alle TSB's van die LFC-zone een gemeenschappelijk voorstel opstellen, voor zover de relevante regulerende instanties dit goedkeuren. 

  Niet van toepassing. 

2. De in lid 1 bedoelde voorwaarden omvatten ook de regels voor de opschorting en herneming van marktactiviteiten overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) 2017/2196, en de regels voor verrekening in geval van marktopschorting overeenkomstig artikel 39 van Verordening (EU) 2017/2196, zodra deze zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) 2017/2196. 

 Netcode art. 10.1, derde lid De voorwaarden uit Verordening 2017/2196 worden momenteel ontwikkeld, en zullen wanneer ingediend en goedgekeurd, onderdeel uit gaan maken van H10 Netcode. 

3. Elke TSB gaat bij de opstelling van voorstellen voor voorwaarden voor BSP's en BRP's als volgt te werk:    
(a) hij pleegt overleg met de TSB's en DSB's die gevolgen kunnen ondervinden van die voorwaarden;   DSB's hebben een afgevaardigde gestuurd naar de gehouden stakeholderbijeenkomsten en het voorstel is een codevoorstel namens de gezamenlijke netbeheerders, dus inclusief de DSB's (b) hij neemt het kader voor de oprichting van Europese platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie en voor onbalansnetting, overeenkomstig de artikelen 19, 20, 21 en 22, in acht; 

  Bij de beschrijving van de door TenneT gebruikte belanceringsproducten is voor zover mogelijk aangesloten bij de beschrijving van de kenmerken voor standaardproducten uit art 25 GL EB die ontwikkeld zullen worden in het kader van de voorstellen voor de Europese platforms. (c) hij betrekt andere DSB's en andere belanghebbenden bij de opstelling van het voorstel en houdt rekening met hun standpunten, onverminderd de openbare raadpleging overeenkomstig artikel 10. 

  er zijn diverse stakeholderbijeenkomsten gehouden. 

Artikel Vereiste Huidige nationale bron lmplementatievoorstel Opmerking I Discussiepunt
1. Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze Dat was 18 juni. Vanwege de GEN-

verordening stellen de TSB's van een lidstaat, voor alle planning (28 juni) in combinatie met de
programmeringszones van die lidstaat, een voorstel op door de GL EB voorgeschreven
betreffende: consultatie hebben we ACM gevraagd het

voorstel maximaal een maand later in te
mogen dienen. Dat is dus 12 juli
geworden.

(a) de voorwaarden voor BSP's; Netcode art. 10.36-
10.41

(b) de voorwaarden voor BRP's Systeemcode H3 Netcode art. 10.1-10.35
Wanneer een LFC-zone bestaat uit twee of meer TSB's, Niet van toepassing.
kunnen alle TSB's van die LFC-zone een gemeenschappelijk
voorstel opstellen, voor zover de relevante regulerende
instanties dit goedkeuren.

2. De in lid 1 bedoelde voonNaarden omvatten ook de regels Netcode art. 10.1, De voorwaarden uit Verordening
voor de opschorting en herneming van marktactiviteiten derde lid 2017/2196 worden momenteel ontwikkeld,
overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) 2017/2196, en zullen wanneer ingediend en
en de regels voor verrekening in geval van marktopschorting goedgekeurd, onderdeel uit gaan maken
overeenkomstig artikel 39 van Verordening (EU) 2017/2196, van H10 Netcode.
zodra deze zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 4 van
Verordening (EU) 2017/2196.

3. Elke TSB gaat bij de opstelling van voorstellen voor
voorwaarden voor BSP's en BRP's als volgt te werk:

(a) hij pleegt overleg met de TSB's en DSB's die gevolgen
kunnen ondervinden van die voorwaarden;

DSB's hebben een afgevaardigde
gestuurd naar de gehouden
stakeholderbijeenkomsten en het voorstel
is een codevoorstel namens de
gezamenlijke netbeheerders, dus inclusief
de DSB's

(b) hij neemt het kader voor de oprichting van Europese
platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie en
voor onbalansnetting, overeenkomstig de artikelen 19, 20,
21 en 22, in acht;

Bij de beschrijving van de door TenneT
gebruikte belanceringsproducten is voor
zover mogelijk aangesloten bij de
beschrijving van de kenmerken voor
standaardproducten uit art 25 GL EB die
ontwikkeld zullen worden in het kader van
de voorstellen voor de Europese
platforms.

(C) hij betrekt andere DSB's en andere belanghebbenden bij de
opstelling van het voorstel en houdt rekening met hun
standpunten, onverminderd de openbare raadpleging
overeenkomstig artikel 10.

er zijn diverse stakeholderbijeenkomsten
gehouden.
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4. De voorwaarden voor BSP's:    
(a) bevatten redelijke en gerechtvaardigde eisen voor het aanbieden van balanceringsdiensten;    
(b) maken het mogelijk verbruikersinstallaties, energieopslaginstallaties en elektriciteitsopwekkingsinstallaties te aggregeren in een programmeringszone om balanceringsdiensten aan te bieden onder de in lid 5, onder c), vermelde voorwaarden; 

 Netcode art. 10.37, tweede lid, onderdeel d  

(c) stellen eigenaars van verbruikersinstallaties, derde partijen, eigenaars van installaties voor de opwekking van conventionele en hernieuwbare energie en eigenaars van energieopslaginstallaties in staat om BSP's te worden; 

 Netcode art. 10.37  

(d) schrijven voor dat elke balanceringsenergiebieding van een BSP wordt toegewezen aan één of meer BRP's om de berekening van een onbalans overeenkomstig artikel 49 mogelijk te maken. 

 Netcode art. 10.39 Een BSP dient een bieding in volgens de regels en eisen voor biedberichten zoals opgesteld door TenneT. TenneT is, na het toewijzen van een setpoint (onder de term vermogensrichtwaarde in de codetekst) aan een BSP, gehouden tot het aanpassen van de onbalans van de voor die bieding 'relevante BRP's': - op dit moment kan dit, één BRP zijn (door correctie van de onbalans van de BRP die aangegeven is in het biedbericht) - 12 maanden na besluit over het boorstel kan dit, één of méér BRP's zijn, volgens de systematiek van de aFRR pilot óf enig andere methodiek die we dan toepassen. 5. De voorwaarden voor BSP's bevatten het volgende:    
(a) de regels voor het kwalificatieproces dat moet worden doorlopen om een BSP te worden overeenkomstig artikel 16;  Netcode art. 10.37 Voor kwalificatie wordt de term 'erkenning' gebruikt, om aan te sluiten bij het bestaande proces voor de erkenning van programmaverantwoordelijken. (b) de regels, eisen en termijnen voor de inkoop en overdracht van balanceringscapaciteit overeenkomstig de artikelen 32, 33 en 34; 

 Bijlagen 8 en 10   

(c) de regels en voorwaarden om verbruikersinstallaties, energieopslaginstallaties en elektriciteitsopwekkingsinstallaties in een programmeringszone samen te voegen teneinde een BSP te worden; 

  Portfoliobiedingen zijn mogelijk voor alle producten.  

4. De voorwaarden voor BSP's:
(a) bevatten redelijke en gerechtvaardigde eisen voor het

aanbieden van balanceringsdiensten;
(b) maken het mogelijk verbruikersinstallaties, Netcode art. 10.37,

energieopslaginstallaties en tweede lid, onderdeel d
elektriciteitsopwekkingsinstallaties te aggregeren in een
programmeringszone om balanceringsdiensten aan te
bieden onder de in lid 5, onder c), vermelde voonNaarden;

(c) stellen eigenaars van verbruikersinstallaties, derde partijen, Netcode art. 10.37
eigenaars van installaties voor de opwekking van
conventionele en hernieuwbare energie en eigenaars van
energieopslaginstallaties in staat om BSP's te worden;

(d) schrijven voor dat elke balanceringsenergiebieding van een Netcode art. 10.39 Een BSP dient een bieding in volgens de
BSP wordt toegewezen aan één of meer BRP's om de regels en eisen voor biedberichten zoals
berekening van een onbalans overeenkomstig artikel 49 opgesteld door TenneT. TenneT is, na het
mogelijk te maken. toewijzen van een setpoint (onder de term

vermogensrichtwaarde in de codetekst)
aan een BSP, gehouden tot het
aanpassen van de onbalans van de voor
die bieding 'relevante BRP's':
- op dit moment kan dit, één BRP zijn
(door correctie van de onbalans van de
BRP die aangegeven is in het biedbericht)
- 12 maanden na besluit over het boorstel
kan dit, één of méér BRP's zijn, volgens
de systematiek van de aFRR pilot of enig
andere methodiek die we dan toepassen.

5. De voorwaarden voor BSP's bevatten het volgende:

(a) de regels voor het kwalificatieproces dat moet worden
doorlopen om een BSP te worden overeenkomstig artikel 16;

Netcode art. 10.37 Voor kwalificatie wordt de term 'erkenning'
gebruikt, om aan te sluiten bij het
bestaande proces voor de erkenning van
programmaverantwoordelijken.

0)) de regels, eisen en termijnen voor de inkoop en overdracht
van balanceringscapaciteit overeenkomstig de artikelen 32,
33 en 34;

Bijlagen 8 en 10

(C) de regels en voorwaarden om verbruikersinstallaties,
energieopslaginstallaties en
elektriciteitsopwekkingsinstallaties in een
programmeringszone samen te voegen teneinde een BSP te
worden;

Portfoliobiedingen zijn mogelijk voor alle
producten.
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(d) de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB en, voor zover relevant, aan de reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt tijdens het prekwalificatieproces en de werking van de balanceringsmarkt; 

  De prekwalificatieprocedures worden ontwikkeld in het kader van de implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO). 
(e) de regels en voorwaarden voor de toewijzing van elke balanceringsenergiebieding van een BSP aan één of meer BRP's overeenkomstig lid 4, onder d); 

  Zie het vierde lid, onderdeel d, hierboven. 

(f) de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB en, voor zover relevant, aan de reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt om de verlening van balanceringsdiensten overeenkomstig artikel 154, leden 1 en 8, artikel 158, lid 1, onder e), artikel 158, lid 4, onder b), artikel 161, lid 1, onder f), en artikel 161, lid 4, onder b), van Verordening (EU) 2017/1485 te evalueren; 

  Zie het vijfde lid, onderdeel d, hierboven.   

(g) de definitie van een locatie voor elk standaardproduct en elk specifiek product, rekening houdend met lid 5, onder c);  Bijlagen 8 en 9 In productspecificaties  
(h) de regels voor het bepalen van het volume aan balanceringsenergie dat moet worden verrekend met de BSP, overeenkomstig artikel 45; 

Uitvoeringsregels 1.3.1.3 Netcode art. 10.39, zesde en zevende lid.  

(i) de regels voor de verrekening van BSP's, overeenkomstig hoofdstukken 2 en 5 van titel V; 1) Systeemcode art. 3.9.1 2) Uitvoeringsregels 1.3.3.1 3) Systeemcode art. 3.7.7.a 
1) Netcode art. 10.1 2) Netcode art. 10.40 3) NC art. 10.25, zevende lid, onderdeel a 

 

(j) een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening van balanceringsenergie met een BSP, overeenkomstig artikel 45, voor elke periode voor onbalansverrekening; 
Uitvoeringsregels 1.3.3.1  Netcode art 10.40  

(k) de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op BSP's.   Te bepalen in BSP overeenkomst 
6. De voorwaarden voor BRP's bevatten het volgende:    (a) de definitie van balanceringsverantwoordelijkheid voor elke connectie, op zodanige wijze dat hiaten of overlappingen in de balanceringsverantwoordelijkheid van de verschillende marktpartijen die diensten verlenen aan die connectie worden vermeden; 

1) E-wet 1.o 2) Systeemcode art. 3.1.1 3) Systeemcode art. 3.1.2 
1) Behouden 2) Netcode art. 10.3, eerste lid 3) Netcode art. 10.3, tweede lid 

 

(b) de eisen waaraan moet worden voldaan om BRP te worden; Systeemcode art. 3.2 Netcode art. 10.2  
(c) de eis dat alle BRP's financieel aansprakelijk zijn voor hun onbalansen, en dat de onbalansen worden verrekend met de connecterende TSB; 

Systeemcode art. 3.9.2 1) Netcode art. 10.30  

(0') de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de
connecterende TSB en, voor zover relevant, aan de
reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt tijdens
het prekwalificatieproces en de werking van de
balanceringsmarkt;

De prekwalificatieprocedures worden
ontwikkeld in het kader van de
implementatie van Verordening (EU)
2017/1485 (GL SO).

(e) de regels en voorwaarden voor de toewijzing van elke
balanceringsenergiebieding van een BSP aan één of meer
BRP's overeenkomstig lid 4, onder d);

Zie het vierde lid, onderdeel d, hierboven.

(1‘) de eisen betreffende de gegevens en informatie die aan de
connecterende TSB en, voor zover relevant, aan de
reserveconnecterende DSB moeten worden verstrekt om de
verlening van balanceringsdiensten overeenkomstig artikel
154, leden 1 en 8, artikel 158, lid 1, onder e), artikel 158, lid
4, onder b), artikel 161, lid 1, onder f), en artikel 161, lid 4,
onder b), van Verordening (EU) 2017/1485 te evalueren;

Zie het vijfde lid, onderdeel d, hierboven.

(9) de definitie van een locatie voor elk standaardproduct en elk
specifiek product, rekening houdend met lid 5, onder c);

Bijlagen 8 en 9 ln productspecificaties

(M de regels voor het bepalen van het volume aan
balanceringsenergie dat moet worden verrekend met de
BSP, overeenkomstig artikel 45;

Uitvoeringsregels 1.3.1.3 Netcode art. 10.39,
zesde en zevende lid.

(D de regels voor de verrekening van BSP's, overeenkomstig
hoofdstukken 2 en 5 van titel V;

1) Systeemcode art. 3.9.1
2) Uitvoeringsregels 1.3.3.1
3) Systeemcode art. 3.7.7.a

1) Netcode art. 10.1
2) Netcode art. 10.40
3) NC art. 10.25,

zevende lid,
onderdeel a

(j) een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening Uitvoeringsregels 1.3.3.1 Netcode art 10.40
van balanceringsenergie met een BSP, overeenkomstig
artikel 45, voor elke periode voor onbalansverrekening;

(k) de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die Te bepalen in BSP overeenkomst
van toepassing zijn op BSP's.

6. De voorwaarden voor BRP's bevatten het volgende:
(a) de definitie van balanceringsverantwoordelijkheid voor elke

connectie, op zodanige wijze dat hiaten of overlappingen in
de balanceringsverantwoordelijkheid van de verschillende
marktpartijen die diensten verlenen aan die connectie
worden vermeden;

1) E-wet 1.0
2) Systeemcode art. 3.1.1
3) Systeemcode art. 3.1.2

1) Behouden
2) Netcode art. 10.3,

eerste lid
3) Netcode art. 10.3,

tweede lid
0)) de eisen waaraan moet worden voldaan om BRP te worden; Systeemcode art. 3.2 Netcode art. 10.2

(C) de eis dat alle BRP's financieel aansprakelijk zijn voor hun
onbalansen, en dat de onbalansen worden verrekend met de
connecterende TSB;

Systeemcode art. 3.9.2 1) Netcode art. 10.30
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(d) de eisen inzake de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB moeten worden verstrekt voor het berekenen van de onbalansen; 
1) Systeemcode art. 3.7.5 2) ICeg art. 6.3.6.1 1) Netcode art. 10.25 2) Netcode art. 10.18  

 

(e) de regels die BRP's moeten volgen om hun programma's te wijzigen vóór en na de gate-sluitingstijd van de intradaymarkt overeenkomstig leden 3 en 4 van artikel 17; 
1) Systeemcode art. 3.6.18  2) Systeemcode art. 3.6.19 3) Uitvoeringsregels 1.2.4 

1) Netcode art.10.14, zesde lid 2) Netcode art. 10.12, zevende lid 3) Netcode art. 10.33 

 

(f) de regels voor de verrekening van BRP's, overeenkomstig hoofdstuk 4 van titel V; 1) Systeemcode art. 3.7.5  2) Systeemcode art. 3.7.6  3) Systeemcode art. 3.7.9 
1) Netcode art. 10.25 2) Netcode art 10.25, zesde lid 3) Netcode art 10.26, tweede lid 

 

(g) de afbakening van een onbalanszone overeenkomstig artikel 54, lid 2, en een onbalansprijszone;  Begrippencode  
(h) een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening van onbalansen met BRP's voor elke periode voor onbalansverrekening overeenkomstig artikel 54; 

Systeemcode art. 3.7.10a.3 Netcode art 10.27, vierde lid  

(i) de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op BRP's; PV-overeenkomsten  Netcode art 10.32 en 10.35  
(j) een verplichting voor BRP's om alle wijzigingen van de positie in te dienen bij de connecterende TSB; Systeemcode art. 3.6 Netcode art 10.11-10.14  
(k) de verrekeningsregels overeenkomstig de artikelen 52, 53, 54 en 55;   Voorstel nog in ontwikkeling op Europees niveau. (l) voor zover deze bestaan, de bepalingen voor de uitsluiting van onbalansen van de onbalansverrekening als deze verband houden met de invoering van rampingbeperkingen om deterministische frequentieafwijkingen te beperken overeenkomstig artikel 137, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1485. 

  Niet van toepassing 

7. Elke connecterende TSB mag de volgende punten opnemen in het voorstel voor de voorwaarden voor BSP's of in de voorwaarden voor BRP's: 
   

(a) de eis dat BSP's informatie verstrekken over ongebruikte opwekkingscapaciteit en andere balanceringshulpbronnen van BSP's, na de gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt en de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt; 

  Niet van toepassing 

(0') de eisen inzake de gegevens en informatie die aan de 1) Systeemcode art. 3.7.5 1) Netcode art. 10.25
connecterende TSB moeten worden verstrekt voor het 2) lCeg art. 6.3.6.1 2) Netcode art. 10.18
berekenen van de onbalansen;

(e) de regels die BRP's moeten volgen om hun programma's te 1) Systeemcode art. 3.6.18 1) Netcode art.10.14,
wijzigen véér en na de gate-sluitingstijd van de intradaymarkt 2) Systeemcode art. 3.6.19 zesde lid
overeenkomstig leden 3 en 4 van artikel 17; 3) Uitvoeringsregels 1.2.4 2) Netcode art. 10.12,

zevende lid
3) Netcode art. 10.33

(f) de regels voor de verrekening van BRP's, overeenkomstig 1) Systeemcode art. 3.7.5 1) Netcode art. 10.25
hoofdstuk 4 van titel V; 2) Systeemcode art. 3.7.6 2) Netcode art 10.25,

3) Systeemcode art. 3.7.9 zesde lid
3) Netcode art 10.26,

tweede lid
(9) de afbakening van een onbalanszone overeenkomstig artikel Begrippencode

54, lid 2, en een onbalansprijszone;

(h) een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening
van onbalansen met BRP's voor elke periode voor
onbalansverrekening overeenkomstig artikel 54;

Systeemcode art. 3.7.10a.3 Netcode art 10.27,
vierde lid

(D de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die
van toepassing zijn op BRP's;

PV-overeenkomsten Netcode art 10.32 en
10.35

(i) een verplichting voor BRP's om alle wijzigingen van de
positie in te dienen bij de connecterende TSB;

Systeemcode art. 3.6 Netcode art 10.11-
10.14

('0 de verrekeningsregels overeenkomstig de artikelen 52, 53,
54 en 55;

Voorstel nog in ontwikkeling op Europees
niveau.

(I) voor zover deze bestaan, de bepalingen voor de uitsluiting
van onbalansen van de onbalansverrekening als deze
verband houden met de invoering van rampingbeperkingen
om deterministische frequentieafwijkingen te beperken
overeenkomstig artikel 137, lid 4, van Verordening (EU)
2017/1485.

Niet van toepassing

Elke connecterende TSB mag de volgende punten opnemen
in het voorstel voor de voorwaarden voor BSP's of in de
voorwaarden voor BRP's:

(a) de eis dat BSP's informatie verstrekken over ongebruikte
opwekkingscapaciteit en andere balanceringshulpbronnen
van BSP's, na de gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt
en de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende
intradaymarkt;

Niet van toepassing
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(b) voor zover gerechtvaardigd, de eis dat BSP's de ongebruikte productiecapaciteit of andere balanceringshulpbronnen aanbieden via balanceringsenergiebiedingen of biedingen voor het geïntegreerde programmeringsproces op de balanceringsmarkten na de gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor BSP's om hun balanceringsenergiebiedingen te wijzigen vóór de BE-GCT of de ISP-GCT wegens handel op de intradaymarkt; 

 Netcode 9.19  

(c) voor zover gerechtvaardigd, de eis dat BSP's de ongebruikte productiecapaciteit of andere balanceringshulpbronnen aanbieden via balanceringsenergiebiedingen of biedingen voor het geïntegreerde programmeringsproces op de balanceringsmarkten na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt; 

  Niet van toepassing. 

(d) specifieke eisen met betrekking tot de positie van BRP's na het day-aheadtijdsbestek om te garanderen dat de som van hun interne en externe commerciële handelsprogramma's gelijk is aan de som van de fysieke opwekkings- en verbruiksplannen, daarbij rekening houdende met de compensatie van elektriciteitsverlies, voor zover relevant; 

  Niet van toepassing. 

(e) een vrijstelling van de verplichting om informatie bekend te maken over de prijzen in balanceringsenergiebiedingen of balanceringscapaciteitsbiedingen omdat de TSB vreest dat dit tot marktmisbruik kan leiden, zoals bepaald in artikel 12, lid 4; 

  Het voorstel voorziet geen wijzigingen aan de huidige manier waarop de biedladder gepubliceerd wordt. Hiermee worden minder details beschikbaar gemaakt dan vereist door de GL EB, maar wel een stuk eerder, namelijk voorafgaand aan real-time plaats. Publicatie van de volledige gegevens op dit tijdstip zou het level playing field zouden kunnen verstoren.  (f) een vrijstelling voor specifieke producten, zoals bepaald in artikel 26, lid 3, onder b), om de prijs van balanceringsenergiebiedingen vooraf vast te leggen in een overeenkomst voor balanceringscapaciteit overeenkomstig artikel 16,  lid 6; 

  Niet van toepassing. 

(g) een aanvraag voor het gebruik van dubbele prijsstelling voor alle onbalansen op basis van de voorwaarden die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 52, lid 2, onder d), punt i), gebaseerd op de methodologie voor de toepassing van dubbele prijsstelling overeenkomstig artikel 52, lid 2, onder d), punt ii). 

  Vooralsnog Europees voorstel GL EB art 52(2) afwachten 

8. TSB's die een centraal dispatchingmodel toepassen, nemen ook de volgende punten op in hun balanceringsvoorwaarden: 
  Niet van toepassing. 

(b) voor zover gerechtvaardigd, de eis dat BSP's de ongebruikte
productiecapaciteit of andere balanceringshulpbronnen
aanbieden via balanceringsenergiebiedingen of biedingen
voor het gei'ntegreerde programmeringsproces op de
balanceringsmarkten na de gate-sluitingstijd van de day-
aheadmarkt, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid
voor BSP's om hun balanceringsenergiebiedingen te
wijzigen voor de BE-GCT of de lSP-GCT wegens handel op
de intradaymarkt;

Netcode 9.19

(C) voor zover gerechtvaardigd, de eis dat BSP's de ongebruikte
productiecapaciteit of andere balanceringshulpbronnen
aanbieden via balanceringsenergiebiedingen of biedingen
voor het gei'ntegreerde programmeringsproces op de
balanceringsmarkten na de gate-sluitingstijd van de
zoneoverschrijdende intradaymarkt;

Niet van toepassing.

(d) specifieke eisen met betrekking tot de positie van BRP's na
het day-aheadtijdsbestek om te garanderen dat de som van
hun interne en externe commerciéle handelsprogramma's
gelijk is aan de som van de fysieke opwekkings- en
verbruiksplannen, daarbij rekening houdende met de
compensatie van elektriciteitsverlies, voor zover relevant;

Niet van toepassing.

(e) een vrijstelling van de verplichting om informatie bekend te
maken over de prijzen in balanceringsenergiebiedingen of
balanceringscapaciteitsbiedingen omdat de TSB vreest dat
dit tot marktmisbruik kan leiden, zoals bepaald in artikel 12,
lid 4;

Het voorstel voorziet geen wijzigingen aan
de huidige manier waarop de biedladder
gepubliceerd wordt. Hiermee worden
minder details beschikbaar gemaakt dan
vereist door de GL EB, maar wel een stuk
eerder, namelijk voorafgaand aan real-
time plaats. Publicatie van de volledige
gegevens op dit tijdstip zou het level
playing field zouden kunnen verstoren.

(f) een vrijstelling voor specifieke producten, zoals bepaald in
artikel 26, lid 3, onder b), om de prijs van
balanceringsenergiebiedingen vooraf vast te leggen in een
overeenkomst voor balanceringscapaciteit overeenkomstig
artikel 16,
lid 6;

Niet van toepassing.

(g) een aanvraag voor het gebruik van dubbele prijsstelling voor
alle onbalansen op basis van de voonNaarden die zijn
vastgesteld overeenkomstig artikel 52, lid 2, onder d), punt i),
gebaseerd op de methodologie voor de toepassing van
dubbele prijsstelling overeenkomstig artikel 52, lid 2, onder
d), punt ii).

Vooralsnog Europees voorstel GL EB art
52(2) afwachten

TSB's die een centraal dispatchingmodel toepassen, nemen
ook de volgende punten op in hun
balanceringsvoonNaarden:

Niet van toepassing.
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(a) de ISP-GCT overeenkomstig artikel 24, lid 5;    
(b) de regels voor de actualisering van de biedingen van het geïntegreerde programmeringsproces na elke ISP-GCT overeenkomstig artikel 24, lid 6; 

   

(c) de regels voor het gebruik van biedingen van het geïntegreerde programmeringsproces vóór de BE-GCT overeenkomstig artikel 24, lid 7; 
   

(d) de regels voor de omzetting van biedingen van het geïntegreerde programmeringsproces overeenkomstig artikel 27. 
   

9. Elke TSB ziet erop toe dat alle partijen de in de balanceringsvoorwaarden uiteengezette eisen nakomen binnen zijn programmeringszone(s). 
   

 

(a) de ISP-GCT overeenkomstig artikel 24, lid 5;

(b) de regels voor de actualisering van de biedingen van het
gei'ntegreerde programmeringsproces na elke ISP-GCT
overeenkomstig artikel 24, lid 6;

(C) de regels voor het gebruik van biedingen van het
gei'ntegreerde programmeringsproces véér de BE-GCT
overeenkomstig artikel 24, lid 7;

(0') de regels voor de omzetting van biedingen van het
gei'ntegreerde programmeringsproces overeenkomstig
artikel 27.
Elke TSB ziet erop toe dat alle partijen de in de
balanceringsvoonNaarden uiteengezette eisen nakomen
binnen zijn programmeringszone(s).



Bijlage 2 bij voorstel BR-2018-1417 – wijzigingen in de Netcode elektriciteit
Betekenis van de kleuren in de linkerkolom:

- Zwarte tekst is nu geldende, door ACM of haar rechtsvoorgangers vastgestelde codetekst;
- Zwarte cursieve tekst is afkomstig uit uitvoeringsregels of PV-overeenkomst;
- Rode tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-15-1072 d.d. 15-10-2015: Uitfaseren E3-profiel;
- Blauwe tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-16-1192 d.d. 16-06-2016: CACM methodologieën m.b.t. MNA;
- Rode tekst betreft wijzigingen uit voorstel NEDU-7002 d.d. 13-03-2017: Verbetering allocatiemeetdataketen;
- Oranje tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-2018-1386 d.d. 17-05-2018: Implementatie NC RfG en direct werkende artikelen uit GL SO;
- Paarse tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-2018-1440 d.d. 12-07-2018: Implementatie GL SO 40(5) data-uitwisseling;
- Groene tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-2018-1417 d.d. 12-07-2018: Implementatie GL EB 18.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202151
Netcode elektriciteit Netcode elektriciteit
(……) (……)

[30-06-2011] besluit 103555/12[18-12-2015] besluit 2015/207581[12-05-2016] besluit 2016/202151[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 1.3
N1.1.6 Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruik maakt van hetelektronisch berichtenverkeer wordt in paragraaf N2.1.3 de artikelen 2.12, eerste, der-

de en vierde lid, 2.30, 2.31, 9.2, 9.10, 9.11, 9.19 en paragraaf N5.1 van de Netcode
elektriciteit, onder netbeheerder tevens beheerder van een gesloten distributiesys-teem verstaan, met uitzondering van artikel N2.1.3.2 Netcode elektriciteit.

S1.1.5 Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruik maakt van hetelektronisch berichtenverkeer wordt in de artikelen S3.7.10a.1 tot en met S3.7.10a.8
artikel 10.25 10.27, inclusief de bijlagen S6 en S7, alsmede de paragrafen S3.8, S3.8a
en S4.1 artikelen 13.16, tweede lid tot en met 13.20 van de Systeemcode elektriciteit,onder netbeheerder tevens beheerder van een gesloten distributiesysteem verstaan,
met uitzondering van artikel S3.8.1 van de Systeemcode elektriciteit.

Artikel 1.3
Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruik maakt van het elek-tronisch berichtenverkeer wordt in de artikelen 2.12, eerste, derde en vierde lid, 2.30,
2.31, 9.2, 9.10, 9.11, 9.19, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, alsmede de artikelen 13.16,
tweede lid, tot en met 13.20, onder netbeheerder tevens beheerder van een geslotendistributiesysteem verstaan.

(……) (……)
[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Artikel 2.4

N2.1.1.7 1. De netbeheerder en de aangeslotene komen voor elk van de verbindingen behorendetot de aansluiting de locatie van het bijbehorende overdrachtspunt overeen.
Artikel 2.4
1. De netbeheerder en de aangeslotene komen voor elk van de verbindingen behorendetot de aansluiting de locatie van het bijbehorende overdrachtspunt overeen.

[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
N2.1.1.8 2. Aan elke aansluiting, niet zijnde een aansluiting van een net op een ander net, kent de

netbeheerder een primair allocatiepunt toe ongeacht het aantal overdrachtspunten
van een aansluiting, met uitzondering van aansluitingen tussen netten waarvoor een
netbeheerder is aangewezen zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onder k van de Elek-
triciteitswet 1998.

2. Aan elke aansluiting, niet zijnde een aansluiting van een net op een ander net, kent de
netbeheerder een primair allocatiepunt toe ongeacht het aantal overdrachtspunten van
een aansluiting.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. In aanvulling op het tweede lid kan een primair allocatiepunt worden toegekend aan
een aansluiting van een net op een ander net indien dit een aansluiting betreft vaneen gesloten distributiesysteem waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het
elektronische berichtenverkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het
faciliteren van derdentoegang.

3. In aanvulling op het tweede lid kan een primair allocatiepunt worden toegekend aan
een aansluiting van een net op een ander net indien dit een aansluiting betreft van eengesloten distributiesysteem waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektro-
nische berichtenverkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren
van derdentoegang.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440 4. Indien voor een aansluiting, bestaande uit meer dan één verbinding, overeenkomstig
het eerste lid meer dan één overdachtspunt is overeengekomen, wordt aan elk van
die overdrachtspunten een EAN-code toegekend, onverminderd de verplichting om

4. Indien voor een aansluiting, bestaande uit meer dan één verbinding, overeenkomstig
het eerste lid meer dan één overdachtspunt is overeengekomen, wordt aan elk van die
overdrachtspunten een EAN-code toegekend, onverminderd de verplichting om over-
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Betekenis van de kleuren in de linkerkolom:
- Zwarte tekst is nu geldende, door ACM of haar rechtsvoorgangers vastgestelde codetekst;
- Zwarte cursieve tekst is afkomstig uit uitvoeringsregels of PV-overeenkomst;
- Rode tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-15-1072 d.d. 15-10-2015: Uitfaseren E3-profiel;
- Blauwe tekst betreft wijzigingen uit voorstel BR-16-1192 d.d. 16-06-2016: CACM methodologieén m.b.t. MNA;
- Rode tekst betreft wijzigingen uit voorstel NEDU-7002 d.d. 13-03-2017: Verbetering allocatiemeetdataketen;
- Oranje tekst
- Paarse tekst
- Groene tekst

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-02-2009] besluit 102466I23
[12-05-2016] besluit 2016/202151

Netcode elektriciteit

betreft wijzigingen uit voorstel BR-2018—1386 d.d. 17-05-2018: Implementatie NC RfG en direct werkende artikelen uit GL SO;
betreft wijzigingen uit voorstel BR-2018—1440 d.d. 12-07-2018: Implementatie GL SO 40(5) data-uitwisseling;
betreft wijzigingen uit voorstel BR-2018—1417 d.d. 12-07-2018: Implementatie GL EB 18.

Netcode elektriciteit

(------) (------)
[30-06-20111besluit103555/12 Artikel 1,3 Artikel 1,3
[18—12—2015]besluit2015l207581 . . . . _ . . . _ _
[12-05-2016]besiuit2016l202151 N—lel—é Indlen de beheerder van een gesloten dIstrIbutIesysteem geeIk maakt van het Indien de beheerder van een gesloten dIstrIbutIesysteem geeIk maakt van het elek—
[17-05-20181VOOI519'BR-2018-1335 elektronisch berichtenverkeer wordt in paicagicaat—N-Z—Jé—de artikelen 2.12 eerste der— tronisch berichtenverkeer wordt in de artikelen 2.12, eerste, derde en vierde lid, 2.30,
““7'20181ms‘e' “”1814” de en vierde lid 230 231 9.2 91o 9.11 919 en—paitagraef—NS—l—van—ele—Neteeele 2.31, 9.2, 9.10, 9.11, 9.19, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, alsmede de artikelen 13.16,

elek—tHeiteK, onder netbeheerder tevens beheerder van een gesloten distributiesys— tweede lid, tot en met 13.20, onder netbeheerder tevens beheerder van een gesloten
teem verstaan, meteuiteendetmgwanamkeLNZ—léjZ—Neteedeelekmeit. distributiesysteem verstaan.

514%

artikel 102—510.27 inclusief de bijlagen 56'en S7, alsmede WWW
ené41 artikelen 13 16, tweede lid tot en met 13.20 vaneeéysteemeedeelektneiteit

(------) (------)
[24-03-2018] besluit 20171203224 Artikel 2.4 Artikel 2.4
[17-05-2018]voorste| BR-2018-1386 . _ . _b12444; De netbeheerder en de aangeslotene komen voor elk van de verbIndIngen behorende 1. De netbeheerder en de aangeslotene komen voor elk van de verbIndIngen behorende

tot de aansluiting de locatie van het bijbehorende overdrachtspunt overeen. tot de aansluiting de locatie van het bijbehorende overdrachtspunt overeen.

[24-03-2018]besluit20171203224 W2. Aan elke aansluiting niet Zi'nde een aansluitinq van een net op een ander net, kent de 2. Aan elke aansluiting, niet zijnde een aansluiting van een net op een ander net, kent de
[lg-333333333: $23121??? netbeheerder een primair allocatiepunt toe ongeacht het aantal overdrachtspunten netbeheerder een primair allocatiepunt toe ongeacht het aantal overdrachtspunten van

van een aanslwtmg—mWndenng—van—aaaslufimgen—Nssen—nettenmwepeen een aansluiting.

W.
. ‘

.

[12-07-20181V00rslelBR-2018-1417 i In aanvullinq op het tweede lid kan een primair allocatiepunt worden toegekend aan 3. In aanvulling op het tweede lid kan een primair allocatiepunt worden toegekend aan
een aansluiting van een net op een ander net indien dit een aansluiting betreft van een aansluiting van een net op een ander net indien dit een aansluiting betreft van een
een gesloten distributiesysteem waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het gesloten distributiesysteem waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektro—
elektronische berichtenverkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het nische berichtenverkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren
—94fasili.t§r§[1.1.9.9.9919911199....99- van derdentoegang-

[12-07-20181voorstelBR-2018-1440 i Indien voor een aansluitinq bestaande uit meer dan één verbindinq, overeenkomstiq 4. Indien voor een aansluiting, bestaande uit meer dan één verbinding, overeenkomstig
het eerste lid meer dan één overdachtspunt is overeenqekomen, wordt aan elk van
die overdrachtspunten een EAN—code toeqekend onverminderd de verplichtinq om

het eerste lid meer dan één overdachtspunt is overeengekomen, wordt aan elk van die
overdrachtspunten een EAN—code toegekend, onverminderd de verplichting om over—
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overeenkomstig artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas aan de aanslui-ting als geheel een EAN-code toe te kennen. eenkomstig artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas aan de aansluiting alsgeheel een EAN-code toe te kennen.
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440 5. Indien op een aansluiting als bedoeld in het derde lid, artikel 2.5 wordt toegepast,

worden de aan de afzonderlijke allocatiepunten toegekende EAN-codes tevens ge-bruikt ter identificatie van de bijbehorende overdrachtspunten van de aansluiting,
5. Indien op een aansluiting als bedoeld in het derde lid, artikel 2.5 wordt toegepast,

worden de aan de afzonderlijke allocatiepunten toegekende EAN-codes tevens gebruiktter identificatie van de bijbehorende overdrachtspunten van de aansluiting,
[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 2.5
N2.1.1.9 Indien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit

meer dan één verbinding en de installaties die zich achter die verbindingen bevinden
niet elektrisch gekoppeld zijn of kunnen worden anders dan via de netzijde van deaansluiting, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer se-
cundaire allocatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren vanmeerdere overeenkomsten met leveranciers en programmaverantwoordelijken BRP's
op die aansluiting onder voorwaarde dat:
a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekop-

peld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de
aansluiting;b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroeren-
de zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vijf-de lid, van de Elektriciteitswet 1998;

c. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten be-
hoeve van bewoning van een ruimte;d. op het overdrachtspunt van elke verbinding zich een meetinrichting bevindt con-
form overeenkomstig de artikelen N2.1.3.1 tot en met N2.1.3.4 artikel 2.12 en con-form overeenkomstig de voorwaarden voor meetinrichtingen die op grond van de
Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetreffende aansluiting;

e. de locatie van elk van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan devoorwaarden in paragraaf N2.1.2 artikel 2.11 voldoet;
f. indien het een grootverbruikaansluiting betreft, voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2van de Meetcode elektriciteit;
g. er sprake is van één aansluit- en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en

de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan dieaansluiting toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereen-
komsten met verschillende leveranciers.

Artikel 2.5
Indien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit meer
dan één verbinding en de installaties die zich achter die verbindingen bevinden niet
elektrisch gekoppeld zijn of kunnen worden anders dan via de netzijde van de aanslui-ting, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire al-
locatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren van meerdereovereenkomsten met leveranciers en BRP's op die aansluiting onder voorwaarde dat:
a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekop-

peld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de
aansluiting;

b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerendezaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vijfde lid,
van de Elektriciteitswet 1998;c. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten be-
hoeve van bewoning van een ruimte;

d. op het overdrachtspunt van elke verbinding zich een meetinrichting bevindt over-eenkomstig artikel 2.12 en overeenkomstig de voorwaarden voor meetinrichtingen
die op grond van de Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetreffendeaansluiting;

e. de locatie van elk van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan de
voorwaarden in artikel 2.11 voldoet;f. indien het een grootverbruikaansluiting betreft, voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2 van
de Meetcode elektriciteit;g. er sprake is van één aansluit- en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en
de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan die
aansluiting toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereen-komsten met verschillende leveranciers.

(……) (……)
[15-04-2000] besluit 00-011[01-03-2004] besluit 101600/17[30-06-2011] besluit 103555/12[01-08-2013] besluit 103834/122[18-12-2015] besluit 2015/207581[12-05-2016] besluit 2016/202151[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 5.8
N2.7.5 1. Indien:- op een gesloten distributiesysteem één of meer verbruikers of producenten zijn

aangesloten die een ander leverancierscontract wensen, en
- de beheerder van het een gesloten distributiesysteem gebruik wenst te maken vanhet elektronische berichtenverkeer bedoeld in S3.8.1 van de Systeemcode elektrici-

teit paragraaf 13.5 van deze code en artikel 9.1.2 van de Informatiecode elektriciteit
en gas, en dan

a. dient hij daartoe - de beheerder van het gesloten distributiesysteem op grond van
S3.8.1b van de Systeemcode elektriciteit artikel 13.17 13.32, eerste lid van deze co-de respectievelijk artikel 9.1.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas gerechtigd
te zijn, en;b. is gebruik te maken van het elektronische berichtenverkeer bedoeld in S3.8.1 van
de Systeemcode elektriciteit paragraaf 13.5 van de code en artikel 9.1.2 van de In-formatiecode elektriciteit en gas, zijn de volgende onderdelen van voorwaarden
bedoeld in artikel 31, eerste lid, en artikel 54 van de Wet, deze code en van de In-
formatiecode elektriciteit en gas artikelen 2.12, met uitzondering van het tweedelid, 9.2, 9.10, 9.11, 10.4 tot en met 10.6, 10.24, 10.25, eerste lid, onderdeel b en vijf-

Artikel 5.8
1. Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruikt wenst te maken vanhet elektronisch berichtenverkeer bedoeld in paragraaf 13.5 van deze code en artikel

9.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, dan
a. dient hij daartoe op grond van artikel 13.32, eerste lid van deze code respectievelijkartikel 9.1.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas gerechtigd te zijn, en;
b. zijn de artikelen 2.12, met uitzondering van het tweede lid, 9.2, 9.10, 9.11, 10.4 tot en

met 10.6, 10.24, 10.25, eerste lid, onderdeel b en vijfde lid, 10.26, tweede en derde
lid, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, 13.15, vijfde en zesde lid, 13.17, vijfde en zesde
lid en 13.32 tot en met 13.36 van overeenkomstige toepassing op de beheerder vanhet gesloten distributiesysteem;

c. is de Informatiecode elektriciteit en gas, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 5en 8 alsmede van de artikelen 2.1.2, 9.1.1 en 9.1.3 van overeenkomstige toepassing
op de beheerder van het gesloten distributiesysteem.

De verwijzingen naar ex ScE 3.1.1 t/m3.1.12, 3.7.5, onderdeel b, 3.7.5d,3.7.9 en 3.7.10 ontbraken in deoorspronkelijke tekst ten onrechte.Ook dat zijn bepalingen waarin denetbeheerder benoemd wordt enwaar, als ze door een GDS-beheerderworden toegepast, in plaats van"netbeheerder" moet worden gelezen"beheerde van het GDS".
Ook de verwijzing naar 2.1.2 van deIcEG ontbrak. Daarmee was dit artikelinconsistent t.o.v. art. 1.1.6 van deIcEG.
Nu NcE en ScE gefuseerd zijn,hoeven dit toch geen 4 sub-onderdelen te zijn?

overeenkomstiq artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en qas aan de aanslui-
tind als qeheel een EAN»code toe te kennen.

eenkomstig artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas aan de aansluiting als
geheel een EAN—code toe te kennen.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440 Indien op een aansluitinq als bedoeld in het derde lid, artikel 2,5 wordt toegepast,
worden de aan de afzonderliike allocatiepunten toeqekende EAN—codes tevens qe»
bruikt ter identificatie van de biJfibehorende overdrachtspunten van de aansluiting

5. Indien op een aansluiting als bedoeld in het derde lid, artikel 2.5 wordt toegepast,
worden de aan de afzonderlijke allocatiepunten toegekende EAN —codes tevens gebruikt
ter identificatie van de bijbehorende overdrachtspunten van de aansluiting,

[24-03-2018] besluit 2017/203224
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikéi 2.5
Indien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit
meer dan één verbinding en de installaties die zich achter die verbindingen bevinden
niet elektrisch gekoppeld zijn of kunnen worden anders dan via de netzijde van de
aansluiting, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer se—
cundaire allocatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren van
meerdere overeenkomsten met leveranciers en pregrammaveranhfleerdelijkerkfi
op die aansluiting onder voonNaarde dat:
a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekop—

peld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de
aansluiting;

b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroeren—
de zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vijf—
de lid, van de Elektriciteitswet 1998;

c. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten be—
hoeve van bewoning van een ruimte;

d. op het overdrachtspunt van elke verbinding zich een meetinrichting bevindt een-
femovereenkomstig Wen—WWWartikel 2.12 en een-
feFm—oovereenkomstig de voon/vaarden voor meetinrichtingen die op grond van de
Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetref‘fende aansluiting;

e. de locatie van elk van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan de
voonNaarden in paragraafiNZTlTlartikel 2.11 voldoet;

f. indien het een grootverbruikaansluiting betreft, voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2
van de Meetcode elektriciteit;

9. er sprake is van één aansluit— en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en
de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan die
aansluiting toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereen—
komsten met verschillende leveranciers.

Artikel 2.5
Indien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit meer
dan één verbinding en de installaties die zich achter die verbindingen bevinden niet
elektrisch gekoppeld zijn of kunnen worden anders dan via de netzijde van de aanslui—
ting, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire al—
locatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere
overeenkomsten met leveranciers en BRP's op die aansluiting onder voorwaarde dat:
a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekop—

peld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de
aansluiting;

b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende
zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vijfde lid,
van de Elektriciteitswet 1998;

c. de installatie die bij een secundair allocatiepunt hoort, niet wordt gebruikt ten be—
hoeve van bewoning van een ruimte;

d. op het overdrachtspunt van elke verbinding zich een meetinrichting bevindt over-
eenkomstig artikel 2.12 en overeenkomstig de voorwaarden voor meetinrichtingen
die op grond van de Meetcode elektriciteit van toepassing zijn op de desbetreffende
aansluiting;

e. de locatie van elk van de meetinrichtingen, als bedoeld in onderdeel d, aan de
voon/vaarden in artikel 2.11 voldoet;

f. indien het een grootverbruikaansluiting betreft, voldaan wordt aan artikel 1.2.3.2 van
de Meetcode elektriciteit;

9. er sprake is van één aansluit— en transportovereenkomst tussen de aangeslotene en
de netbeheerder voor de desbetreffende aansluiting, ongeacht het aantal aan die
aansluiting toegekende allocatiepunten en ongeacht het aantal leveringsovereen—
komsten met verschillende leveranciers.

(------) (... ---)
[15-04-2000] besluit 00-011
[01-03-2004] besluit 101600/17
[30-06-2011] besluit 103555/12
[01-08-2013] besluit 103834/122
[18-12-2015] besluit 2015/207581
[12-05-2016] besluit 2016/202151
[17-05-20181V00rstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 5.8

N—ZJé L Indien:

kde beheerder van hetfl gesloten distributiesysteem gebruik wenst te maken van
het elektronische berichtenverkeer bedoeld in 5378:1—vaH—deéysteemeeele—elektriei-
teit—paragraaf 13.5 van deze code en artikel 9.1.2 van de Informatiecode elektriciteit
en gas, 99—dan
d.ienthi daartoe —de—behee¥der—vai+het—gesloten—dismbtatiesysteem op grond van

awamde—Systeemeedeelektneitemartikel 133—1113. 32, eerste lid van deze co—
de_erespectievelijk artikel 9.1.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas gerechtigd

W"' ' ' artikelen 2.12 met uitzon—deringvan het tweede
lid, 9.2, 9.10, 9.11, 10.4 tot en met 10.6, 10.24, 10.25, eerste lid, onderdeel b en vi f—
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Artikel 5.8

1. Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruikt wenst te maken van
het elektronisch berichtenverkeer bedoeld in paragraaf 13.5 van deze code en artikel
9.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, dan
a. dient hij daartoe op grond van artikel 13.32, eerste lid van deze code respectievelijk

artikel 9.1.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas gerechtigd te zijn, en;
b. zijn de artikelen 2.12, met uitzondering van het tweede lid, 9.2, 9.10, 9.11, 10.4 tot en

met 10.6, 10.24, 10.25, eerste lid, onderdeel b en vijfde lid, 10.26, tweede en derde
lid, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, 13.15, vijfde en zesde lid, 13.17, vijfde en zesde
lid en 13.32 tot en met 13.36 van overeenkomstige toepassing op de beheerder van
het gesloten distributiesysteem;

c. is de Informatiecode elektriciteit en gas, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 5
en 8 alsmede van de artikelen 2.1.2, 9.1.1 en 9.1.3 van overeenkomstige toepassing
op de beheerder van het gesloten distributiesysteem.

De venNijzingen naal ex ScE 3.1.1 tlm
3.1.12, 3.7.5, onderdeel b, 3.7.5d,
3.7.9 en 3.7.10 ontblaken in de
oorspmnkelijke tekst ten onrechte.
Ook dat zijn bepalingen waan'n de
netbeheerder benuemd wotdt en
waar, als ze dour een GDS-beheelder
worden toegepast, in plaats van
'nelbeheelder' meet women gelezen
'beheerde van het GDS".

Ook de verwijzing naar 2.1.2 van de
IcEG ontbrak. Daannee was dit artikel
inconsistent t.o.v. art. 1.1.6 van de
IcEG.

Nu NcE en ScE gefuseerd zijn,
hoeven dit loch geen 4 sub-
onderdelen te zijn?

pagina 2 van 44



BR-2018-1417 – Bijlage 2 – Wijzigingen in de Netcode elektriciteit pagina 3 van 44

de lid, 10.26, tweede en derde lid, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, 13.15, vijfde enzesde lid, 13.17, vijfde en zesde lid en 13.32 tot en met 13.36 van overeenkomstige
toepassing op de beheerder van het gesloten distributiesysteem:;a. van de Netcode elektriciteit paragraaf N2.1.3, met uitzondering van N2.1.3.2 ar-

tikel  2.12, met uitzondering van het tweede lid,
b. van de Netcode elektriciteit de artikelen 9.2, 9.10, 9.11 en 13.4 artikel 13.15, vijf-de en zesde lid en artikel 13.17, vijfde en zesde lid paragraaf N5.1;
c. van de Systeemcode elektriciteit S3.7.10a.1 tot en met S3.7.10a.8 artikel 10.23 in-clusief de bijlagen S6 en S7 2 en 3, alsmede de paragrafen S3.8, S3.8a en S4.1 de

artikelen 10.25 en 13.16 tot en met 13.20 13.32 tot en met 13.36; end. is de Informatiecode elektriciteit en gas, met uitzondering van de hoofdstukken
3, 5 en 8 alsmede van de artikelen 2.1.2, 9.1.1 en 9.1.3 van overeenkomstige toe-
passing op de beheerder van het gesloten distributiesysteem.

(……) (……)
[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 7.1
N3.1.1 Transport vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder en de aangeslotenete sluiten aansluit- en transportovereenkomst en zal voorts alleen plaatsvinden indien

de aangeslotene tevens op grond van deze aansluit- en transportovereenkomst rechtheeft op een aansluiting en indien bij de netbeheerder bekend is welke partijen ten
behoeve van de desbetreffende aansluiting, of, indien het een aansluiting betreft
waaraan secundaire allocatiepunten zijn toegekend, voor alle allocatiepunten van dedesbetreffende aansluiting, optreden als leverancier, programmaverantwoordelijke
BRP en, indien het een grootverbruikaansluiting betreft, meetverantwoordelijke. Derespectievelijke identificaties van genoemde partijen legt de netbeheerder op grond
van de artikelen 2.1.3 tot en met 2.1.5a van de Informatiecode elektriciteit en gas vast
in zijn aansluitingenregister.

Artikel 7.1
1. Transport vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder en de aangeslotene tesluiten aansluit- en transportovereenkomst en zal voorts alleen plaatsvinden indien de

aangeslotene tevens op grond van deze aansluit- en transportovereenkomst recht heeftop een aansluiting en indien bij de netbeheerder bekend is welke partijen ten behoeve
van de desbetreffende aansluiting, of, indien het een aansluiting betreft waaraan secun-
daire allocatiepunten zijn toegekend, voor alle allocatiepunten van de desbetreffendeaansluiting, optreden als leverancier, BRP en, indien het een grootverbruikaansluiting
betreft, meetverantwoordelijke. De respectievelijke identificaties van genoemde partijenlegt de netbeheerder op grond van de artikelen 2.1.3 tot en met 2.1.5a van de Informa-
tiecode elektriciteit en gas vast in zijn aansluitingenregister.

(……) (……)
[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 9.10
N5.1.2.1 De aangeslotene kan de uitvoering van de regeling bedoeld in N5.1.2 in artikel 9.11overdragen aan zijn programmaverantwoordelijke BRP of leverancier. Indien hij hier-

voor kiest doet hij hiervan schriftelijk melding bij de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet en/of, indien van toepassing, bij de netbeheerder van het net
waarop hij is aangesloten.

Artikel 9.10
De aangeslotene kan de uitvoering van de regeling bedoeld in artikel 9.11 overdragenaan zijn BRP of leverancier. Indien hij hiervoor kiest doet hij hiervan schriftelijk melding
bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en/of, indien van toepassing,bij de netbeheerder van het net waarop hij is aangesloten.

[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 9.11
N5.1.2.2 1. Mede op basis van de transportprognoses zoals genoemd in N5.1.1.1, N5.1.1.2 en

N5.1.1.4a artikel 13.4, eerste, tweede en vijfde lid artikel 13.15, vijfde en zesde lid en
artikel 13.17, vijfde en zesde lid, bepaalt de netbeheerder dagelijks of de enkelvoudigestoringsreserve tijdens de verwachte periode met transportbeperkingen fysieke con-
gestie in het congestiegebied kan worden gehandhaafd voor elke programmatijds-eenheid onbalansverrekeningsperiode. De netbeheerder publiceert elke dag uiterlijk
om 14 uur op de dag voor de dag van de verwachte structurele congestie voor welke
programmatijdseenheden onbalansverrekeningsperiodes congestiemanagement no-dig is.

Artikel 9.11
1. Mede op basis van de transportprognoses zoals genoemd in artikel 13.15, vijfde en

zesde lid en artikel 13.17, vijfde en zesde lid, bepaalt de netbeheerder dagelijks of de
enkelvoudige storingsreserve tijdens de verwachte periode met fysieke congestie in hetcongestiegebied kan worden gehandhaafd voor elke onbalansverrekeningsperiode. De
netbeheerder publiceert elke dag uiterlijk om 14 uur op de dag voor de dag van deverwachte structurele congestie voor welke onbalansverrekeningsperiodes congestie-
management nodig is.

(……) (……)
[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.1.2.9 8. Indien de CG-aangeslotene als bedoeld in N5.1.2.6 het vijfde lid afwijkt van zijntransportprognose op een wijze die opnieuw tot structurele congestie zou kunnen
leiden dan wordt het verschil tussen de transportprognose van die CG-aangesloteneen de daadwerkelijk uitgewisselde energie op de desbetreffende aansluiting per pro-
grammatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode verrekend met de beheerder van
het landelijk hoogspanningsnet tegen een prijs per kWh, hierna te noemen de con-gestie-onbalansprijs.

8. Indien de CG-aangeslotene als bedoeld in het vijfde lid afwijkt van zijn transportprogno-se op een wijze die opnieuw tot structurele congestie zou kunnen leiden dan wordt het
verschil tussen de transportprognose van die CG-aangeslotene en de daadwerkelijk uit-gewisselde energie op de desbetreffende aansluiting per onbalansverrekeningsperiode
verrekend met de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet tegen een prijs per
kWh, hierna te noemen de congestie-onbalansprijs.

de lid 10.26 tweede en derde lid 10.27 inclusief de bi‘lagen 2 en 3 13.15 vi‘fde en
zesde lid 13.17 vi'fde en zesde lid en 13.32 tot en met 13.36 van overeenkomstige
toepassing op de beheerder van het gesloten distributiesysteeme;
arvan—de—Neteode—elektrieiteit paragraaf—N—Z—l3—met—uit—zondem19—van—N2—Jé—2—ar-
W

b We—Neteodeelektrieiteit deamkelengwm 134 artikel13 15, Viif-
de en zesde lid en artikel1317 Viifde en zesde lid eaifiagr-aaf—NS—l;

c. van—eleéysteemeede—elektneitefi S3—7—10a—1rtet—eH—me133—7—10a-8 aFtikel_—19.—23—in—
clusief de bijlagen 564-34937 2—en3 alsmede deqearagrafené38333afiié41—de
artikelenW1332 tot en met 13.36; en

d: Ede Informatiecode elektriciteit en gas, met uitzondering van de hoofdstukken
3, 5 en 8 alsmede van de artikelen a 9.1.1 en 9.1.3 van overeenkomstige toe—

assin 0 de beheerder van het esloten distributies steem.

(------) (... ---)
[24-03-2018] besluit 2017/203224
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikel 7.1

1543—14 Transport vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder en de aangeslotene
te sluiten aansluit— en transportovereenkomst en zal voorts alleen plaatsvinden indien
de aangeslotene tevens op grond van deze aansluit— en transportovereenkomst recht
heeft op een aansluiting en indien bij de netbeheerder bekend is welke partijen ten
behoeve van de desbetref‘fende aansluiting, of, indien het een aansluiting betreft
waaraan secundaire allocatiepunten Zijn toegekend, voor alle allocatiepunten van de
desbetreffende aansluiting, optreden als leverancier, pmgranmavemnhfloordelfike
flen, indien het een grootverbruikaansluiting betreft, meetverantwoordelijke. De
respectievelijke identificaties van genoemde partijen legt de netbeheerder op grond
van de artikelen 2.1.3 tot en met 2.1.5a van de Informatiecode elektriciteit en gas vast
in Zijn aansluitingenregister.

Artikel 7.1

1. Transport vindt plaats op grond van een tussen de netbeheerder en de aangeslotene te
sluiten aansluit— en transportovereenkomst en zal voorts alleen plaatsvinden indien de
aangeslotene tevens op grond van deze aansluit— en transportovereenkomst recht heeft
op een aansluiting en indien bij de netbeheerder bekend is welke partijen ten behoeve
van de desbetreffende aansluiting, of, indien het een aansluiting betreft waaraan secun—
daire allocatiepunten Zijn toegekend, voor alle allocatiepunten van de desbetreffende
aansluiting, optreden als leverancier, BRP en, indien het een grootverbruikaansluiting
betreft, meetverantwoordelijke. De respectievelijke identificaties van genoemde partijen
legt de netbeheerder op grond van de artikelen 2.1.3 tot en met 2.1.5a van de Informa—
tiecode elektriciteit en gas vast in Zijn aansluitingenregister.

(------) (... ---)
[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

Artikel 9.10

De aangeslotene kan de uitvoering van de regeling bedoeld in N5.—l—.Z—in artikel 9.11
overdragen aan Zijn programmaverantwoordelijkefl of leverancier. Indien hij hier—
voor kiest doet hij hiervan schriftelijk melding bij de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet en/of, indien van toepassing, bij de netbeheerder van het net
waarop hij is aangesloten.

Artikel 9.10

De aangeslotene kan de uitvoering van de regeling bedoeld in artikel 9.11 overdragen
aan Zijn BRP of leverancier. Indien hij hiervoor kiest doet hij hiervan schriftelijk melding
bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en/of, indien van toepassing,
bij de netbeheerder van het net waarop hij is aangesloten.

[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR-2018-1440
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikel 9.11
1545:1723}; Mede op basis van de transportprognoses zoals genoemd in N5—1—1—1—N5—1—1—2—en

N511—4a—artileel—134—eete—t4Meele—eIWde—Hd artikel 13 15 Viifde en zesde lid en
artikel 13 17 vi fde en zesde lid bepaalt de netbeheerder dagelijks of de enkelvoudige
storingsreserve tijdens de verwachte periode met transportbeperkmgemfysieke con—
gestie in het congestiegebied kan worden gehandhaafd voor elke programmatijds—
eenheiel—onbalansverrekeningsperiode De netbeheerder publiceert elke dag uiterlijk
om 14 uur op de dag voor de dag van de venNachte structurele congestie voor welke
pmgmmmatijdseenheden—onbalansverrekeningsperiodes congestiemanagement no—
digIs.

Artikel 9.11
1. Mede op basis van de transportprognoses zoals genoemd in artikel 13.15, vijfde en

zesde lid en artikel 13.17, vijfde en zesde lid, bepaalt de netbeheerder dagelijks of de
enkelvoudige storingsreserve tijdens de verwachte periode met fysieke congestie in het
congestiegebied kan worden gehandhaafd voor elke onbalansverrekeningsperiode. De
netbeheerder publiceert elke dag uiterlijk om 14 uur op de dag voor de dag van de
venNachte structurele congestie voor welke onbalansverrekeningsperiodes congestie—
management nodig is.

(... ---)
[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

,- Indien de CG—aangeslotene als bedoeld in Whet vi'fde lid afwijkt van Zijn
transportprognose op een wijze die opnieuw tot structurele congestie zou kunnen
leiden dan wordt het verschil tussen de transportprognose van die CG—aangeslotene
en de daadwerkelijk uitgewisselde energie op de desbetreffende aansluiting per pro-
grammatijdseenheiekonbalansverrekeningsperiode verrekend met de beheerder van
het landelijk hoogspanningsnet tegen een prijs per kWh, hierna te noemen de con—
gestie-onbalansprijs.

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

8. Indien de CG—aangeslotene als bedoeld in het vijfde lid afwijkt van Zijn transportprogno—
se op een wijze die opnieuw tot structurele congestie zou kunnen leiden dan wordt het
verschil tussen de transportprognose van die CG—aangeslotene en de daadwerkelijk uit—
gewisselde energie op de desbetreffende aansluiting per onbalansverrekeningsperiode
verrekend met de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet tegen een prijs per
kWh, hierna te noemen de congestie—onbalansprijs.



BR-2018-1417 – Bijlage 2 – Wijzigingen in de Netcode elektriciteit pagina 4 van 44

[28-07-2010] besluit 103388/12[16-11-2017] besluit 2017/205770[16-06-2016] voorstel BR-16-1192[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.1.2.10 9. Indien een situatie zoals bedoeld in N5.1.2.9 het achtste lid zich voordoet en dedesbetreffende te verrekenen hoeveelheid heeft het karakter van:
a. het invoeden van energie, dan betaalt de CG-aangeslotene een congestie-onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende pro-

grammatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode geldende landelijke onbalans-
prijs voor onbalans met het karakter invoeden. De CG-aangeslotene betaalt dezecongestie-onbalansprijs aan de netbeheerder. Indien de voor de desbetreffende
programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode geldende landelijke onba-lansprijs voor onbalans met het karakter invoeden negatief is, dan bedraagt de
congestie-onbalansprijs € 0,00;b. het afnemen van energie, dan betaalt de CG-aangeslotene een congestie-
onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende pro-
grammatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalansprijs vooronbalans met het karakter afnemen dan wel de geldende EPEX -day ahead prijs
clearingprijs indien deze hoger is. De CG-aangeslotene betaalt deze congestie-
onbalansprijs aan de netbeheerder;

c. het afnemen van energie en indien de fallback procedure is toegepast als bedoeld
in artikel 5.6.23 12.16, dan betaalt de CG-aangeslotene een congestie-onbalansprijswaarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende programmatijdseenheid
onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalansprijs voor onbalans met het ka-rakter afnemen dan wel de geldende referentie biedzone prijs indien deze hoger is.
De CG-aangeslotene betaalt deze congestie-onbalansprijs aan de netbeheerder.

9. Indien een situatie als bedoeld in het achtste lid zich voordoet en de desbetreffende teverrekenen hoeveelheid heeft het karakter van:
a. het invoeden van energie, dan betaalt de CG-aangeslotene een congestie-onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende onbalans-

verrekeningsperiode geldende landelijke onbalansprijs voor onbalans met het ka-
rakter invoeden. De CG-aangeslotene betaalt deze congestie-onbalansprijs aan denetbeheerder. Indien de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode gel-
dende landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter invoeden negatief is,dan bedraagt de congestie-onbalansprijs € 0,00;

b. het afnemen van energie, dan betaalt de CG-aangeslotene een congestie-onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende onbalans-
verrekeningsperiode landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter afne-
men dan wel de geldende EPEX -day ahead prijs clearingprijs indien deze hoger is.De CG-aangeslotene betaalt deze congestie-onbalansprijs aan de netbeheerder;

c. het afnemen van energie en indien de fallback procedure is toegepast als bedoeld in
artikel 5.6.23 12.16, dan betaalt de CG-aangeslotene een congestie-onbalansprijs
waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende programmatijdseenheid
onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalansprijs voor onbalans met het ka-rakter afnemen dan wel de geldende referentie biedzone prijs indien deze hoger is.
De CG-aangeslotene betaalt deze congestie-onbalansprijs aan de netbeheerder.

[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
N5.1.2.1110.De netbeheerder publiceert de dag nadat toepassing van congestiemanagementnodig was per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode (PTE) het totaal

afgeroepen vermogen conform overeenkomstig N5.1.2.6 het vijfde lid: een overzichtvan de transporten van en naar het congestiegebied, het totaal van de ingediende
transportprognoses, inclusief het deel daarvan dat tot overschrijding van de enkel-
voudige storingsreserve leidt, en de gerealiseerde transporten, alsmede een overzichtvan het ter beschikking gestelde vermogen zoals bedoeld in N5.1.1.1a.1 artikel 9.19,
eerste lid, en N5.1.2.5 9.11, vierde lid, het aantal aangeslotenen dat een bieding heeftgedaan, de mate waarin N4.2.5.14 artikel 9.7, tweede lid, is toegepast en de resulte-
rende prijzen voor zowel het op- als het afregelen, op zijn website. De netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de hiervoor bedoelde informatie even-eens op zijn website.

10. De netbeheerder publiceert de dag nadat toepassing van congestiemanagement nodigwas per onbalansverrekeningsperiode het totaal afgeroepen vermogen overeenkomstig
het vijfde lid: een overzicht van de transporten van en naar het congestiegebied, het to-taal van de ingediende transportprognoses, inclusief het deel daarvan dat tot over-
schrijding van de enkelvoudige storingsreserve leidt, en de gerealiseerde transporten,
alsmede een overzicht van het ter beschikking gestelde vermogen als bedoeld in artikel9.19, eerste lid, en 9.11, vierde lid, het aantal aangeslotenen dat een bieding heeft ge-
daan, de mate waarin artikel 9.7, tweede lid, is toegepast en de resulterende prijzenvoor zowel het op- als het afregelen, op zijn website. De netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet publiceert de hiervoor bedoelde informatie eveneens op zijn websi-
te.

(……) (……)
[01-01-2001] besluit 00-124[06-03-2001] besluit 100340besluit 100950/23, /47, /65[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 9.19
N5.1.1.1a.1. Aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar

gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW stellen daags van tevoren, conformovereenkomstig door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vast te
stellen procedures en specificaties, door middel van wijzen een BSP aan om biedingen
balanceringsenergie in te dienen voor het vermogen ter beschikking van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet dat de volgende dag minder kan worden
afgenomen respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd. De aangeslote-ne kan zowel de omvang als de prijs van zijn bieding aanpassen tot een uur vooraf-
gaand aan de programmatijdseenheid waarop de aanpassing betrekking heeft. De
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zet deze balanceringsenergie invoor balancering en overige doeleinden.

Artikel 9.19
Aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar
gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW wijzen een BSP aan om biedingen ba-lanceringsenergie in te dienen voor het vermogen dat de volgende dag minder kan
worden afgenomen respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd. De net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet zet deze balanceringsenergie in voor ba-
lancering en overige doeleinden.

[01-01-2001] besluit 00-124besluit 100950/23, /47, /65[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.1.1.1a.2. Aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaargesteld transportvermogen van 60 MW of minder kunnen het in 5.1.1.1a.1 het eerste
lid bedoelde vermogen op vrijwillige basis aanbieden volgens dezelfde procedures en
specificaties als die gelden voor de verplichte biedingen.

dit artikel komt terug in H10

[28-07-2010] besluit 103388/12
[16-11-2017] besluit 2017/205770
[16-06-2016] Voorstel BR-16-1192
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

N5472T10—glndien een situatie zeals bedoeld in Whet achtste lid zich voordoet en de
desbetref‘fende te verrekenen hoeveelheid heeft het karakter van:
a. het invoeden van energie, dan betaalt de CG—aangeslotene een congestie—

onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetref‘fende pre—
grammatijdseenheid—onbalansverrekeningsperiode geldende landelijke onbalans—
prijs voor onbalans met het karakter invoeden. De CG——aangeslotene betaalt deze
congestie—onbalansprijs aan de netbeheerder. Indien de voor de desbetref‘fende
pmgrammatijdseenheiekonbalansverrekeningsperiode geldende landelijke onba-
lansprijs voor onbalans met het karakter invoeden negatiefIs, dan bedraagt de
congestie—onbalansprijs € 0,00;

b. het afnemen van energie, dan betaalt de CG—aangeslotene een congestie—
onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetref‘fende pre-
grammatijdseenhei¢onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalansprijs voor
onbalans met het karakter afnemen dan wel de geldende EPEk—day—ahead—prfis
clearingprissindien deze hoger is. De CG——aangeslotene betaalt deze congestie—
onbalansprijs aan de netbeheerder;

c. het afnemen van enerqie en indien de fallback procedure is toeqepast als bedoeld
in artikel 562512.16, dan betaalt de CG—aanqeslotene een conqestie——onbalanspriis
waarvan de hoogte gelikIs aan de voor de desbetreffendeWM
onbalansverrekeningsperiode landelike onbalanspriis voor onbalans met het ka—
rakter afnemen dan wel de qeldende referentie biedzone priis indien deze hoqer is.
De CG——aangeslotene betaalt deze congestie—onbalanspri s aan de netbeheerder.

9. Indien een situatie als bedoeld in het achtste lid zich voordoet en de desbetref‘fende te
verrekenen hoeveelheid heeft het karakter van:
a. het invoeden van energie, dan betaalt de CG—aangeslotene een congestie—

onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende onbalans—
verrekeningsperiode geldende landelijke onbalansprijs voor onbalans met het ka—
rakter invoeden. De CG—aangeslotene betaalt deze congestie—onbalansprijs aan de
netbeheerder. Indien de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode gel—
dende landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter invoeden negatief is,
dan bedraagt de congestie—onbalansprijs € 0,00;

b. het afnemen van energie, dan betaalt de CG—aangeslotene een congestie—
onbalansprijs waarvan de hoogte gelijk is aan de voor de desbetreffende onbalans—
verrekeningsperiode landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter afne—
men dan wel de geldende EREXJdayLahead—prijsclearingpri's indien deze hoger is.
De CG—aangeslotene betaalt deze congestie—onbalansprijs aan de netbeheerder;

c. het afnemen van energie en indien de fallback procedure is toegepast als bedoeld in
artikel 5612412. 16, dan betaalt de CG—aanqeslotene een conqestie——onbalanspriis
waarvan de hoogte gelikIs aan de voor de desbetref‘fendeW
onbalansverrekeningsperiode landeliike onbalanspriis voor onbalans met het ka—
rakter afnemen dan wel de qeldende referentie biedzone Driis indien deze hoqer is.
De CG—aanqeslotene betaalt deze conqestie—onbalanspriis aan de netbeheerder.

N5.—1—2.—1—11_0.De netbeheerder publiceert de dag nadat toepassing van congestiemanagement
nodig was per pregrammatijdseenheiéonbalansverrekeningsperiode (RT-E) het totaal
afgeroepen vermogen eenf-emoovereenkomstig Mhet vi fde lid: een overzicht
van de transporten van en naar het congestiegebied, het totaal van de ingediende
transportprognoses, inclusief het deel daarvan dat tot overschrijding van de enkel—
voudige storingsreserve leidt, en de gerealiseerde transporten, alsmede een overzicht
van het ter beschikking gestelde vermogen zeals bedoeld in N5TITJTLaT1—artikel 9.19
eerste lid en $717,259.11 vierde lid het aantal aangeslotenen dat een bieding heeft
gedaan, de mate waarin N4.—2§.—14 artikel 9.7 tweede lid is toegepast en de resulte—
rende prijzen voor zowel het op— als het afregelen, op Zijn website. De netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de hiervoor bedoelde informatie even—
eens op Zijn website.

10. De netbeheerder publiceert de dag nadat toepassing van congestiemanagement nodig
was per onbalansverrekeningsperiode het totaal afgeroepen vermogen overeenkomstig
het vijfde lid: een overzicht van de transporten van en naar het congestiegebied, het to—
taal van de ingediende transportprognoses, inclusief het deel daarvan dat tot over—
schrijding van de enkelvoudige storingsreserve leidt, en de gerealiseerde transporten,
alsmede een overzicht van het ter beschikking gestelde vermogen als bedoeld in artikel
9.19, eerste lid, en 9.11, vierde lid, het aantal aangeslotenen dat een bieding heeft ge—
daan, de mate waarin artikel 9.7, tweede lid, is toegepast en de resulterende prijzen
voor zowel het op— als het afregelen, op Zijn website. De netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet publiceert de hiervoor bedoelde informatie eveneens op Zijn websi—
te.

(------) (... ---)
[01-01-2001] besluit 00-124
[06-03-2001] besluit 100340
besluit 100950I23, I47, [65
[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 9.19
N5.—1%a.—1—Aangeslotenen, niet Zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar

gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW
W

stellenqareeeduresenspeeifieaties—deewmddewawwizen een BSP aan om biedingen
balanceringsenergieIn te dienen voor het vermogen ter—beselmkkmg—vamdeHaetbe—
heereler—van—het—landeliik—heegspanningsnet—dat de volgende dag minder kan worden

afgenomen
respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd. De—aangeslete—

[01-01-2001] besluit 00-124
besluit 100950I23, I47, [65
[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 9.19
Aangeslotenen, niet Zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar
gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW wijzen een BSP aan om biedingen ba—
lanceringsenergie in te dienen voor het vermogen dat de volgende dag minder kan
worden afgenomen respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd. De net—
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet zet deze balanceringsenergie in voor ba—
lancering en overige doeleinden.
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[15-04-2000] besluit 00-011[01-01-2001] besluit 00-124Besluit 100950/23, /47, /65[01-03-2004] besluit 101594/26[27-02-2009] besluit 102466/23[08-10-2014] besluit 2014/205117[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 9.20
S2.2.5 1. In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder

van het landelijk hoogspanningsnet maatregelen om tegengestelde regelacties doorbuitenlandse instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de
Wet, met wie zij dienaangaande een onbalansnettingsovereenkomst als bedoeld in ar-
tikel 122 van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) heeft, te voorkomen.

2. Indien nodig, neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vervolgens
maatregelen volgens onderstaande volgorde:a. hij activeert de hem ter beschikking staande middelen, waaronder het in artikel

N5.1.1.1a.1 van de Netcode elektriciteit 9.19, eerste lid, bedoelde vermogen.b. indien hem niet voldoende middelen ter beschikking staan om de n-1-reserve te
handhaven is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevoegd reeds
toegelaten exporten geheel of gedeeltelijk te annuleren conform overeenkomstigde in hoofdstuk 5.6 van de Netcode elektriciteit 11 12 vermelde procedure bij on-
voorziene transportbeperkingen fysieke congestie. De netbeheerder van het lande-
lijk hoogspanningsnet stelt onverwijld de andere netbeheerders en de programma-
verantwoordelijken BRP's op de hoogte van de ontstane situatie en de genomen of
te nemen maatregelen.c. indien de in onder deel a genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans lei-
den en de systeemtoestand afwijkt van de normaaltoestand naar zijn oordeel eenverstoorde bedrijfstoestand ontstaat of dreigt te ontstaan, draagt hij beheerders
van hem nog niet ter beschikking gesteld vermogen van elektriciteitsproductie-
eenheden met een opgesteld vermogen maximumcapaciteit van 5 MW of meer opom dit vermogen op dan wel af te (doen) regelen of in dan wel uit bedrijf te (doen)
nemen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.2.6 toten met 2.2.12 artikel 9.21. De andere netbeheerders en de programmaverantwoor-
delijken BRP's worden door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetonverwijld bericht dat deze situatie is ontstaan.

d. indien de in onderdeel a tot en met c genoemde maatregelen niet tot herstel van
de balans leiden, schakelt hij belasting af dan wel draagt hij een of meer anderenetbeheerders op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming
van het bepaalde in 2.2.13 tot en met 2.2.19 artikel 9.22.

Artikel 9.20
1. In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder van

het landelijk hoogspanningsnet maatregelen om tegengestelde regelacties door buiten-landse instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektrici-
teitswet 1998, met wie zij dienaangaande een onbalansnettingsovereenkomst als be-
doeld in artikel 122 van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) heeft, te voorkomen.

2. Indien nodig, neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vervolgens
maatregelen volgens onderstaande volgorde:a. hij activeert de hem ter beschikking staande middelen, waaronder het in artikel 9.19,

eerste lid, bedoelde vermogen.b. indien hem niet voldoende middelen ter beschikking staan om de n-1-reserve te
handhaven is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevoegd reeds
toegelaten exporten geheel of gedeeltelijk te annuleren overeenkomstig de inhoofdstuk 12 vermelde procedure bij onvoorziene fysieke congestie. De netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet stelt onverwijld de andere netbeheerders en
de BRP's op de hoogte van de ontstane situatie en de genomen of te nemen maat-
regelen.

c. indien de in onderdeel a genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans lei-den en naar zijn oordeel een verstoorde bedrijfstoestand ontstaat of dreigt te ont-
staan, draagt hij beheerders van hem nog niet ter beschikking gesteld vermogen vanelektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit van 5 MW of meer op
om dit vermogen op dan wel af te (doen) regelen of in dan wel uit bedrijf te (doen)
nemen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.21. De anderenetbeheerders en de BRP's worden door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet onverwijld bericht dat deze situatie is ontstaan.d. indien de in onderdeel a tot en met c genoemde maatregelen niet tot herstel van de
balans leiden, schakelt hij belasting af dan wel draagt hij een of meer andere netbe-heerders op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming van het
bepaalde in artikel 9.22.

verwijzingsfout in lid 2.b

(……) (……)

[15-04-2000] besluit 00-011
[01-01-2001] besluit 00-124
Besluit 100950/23, I47, l65
[01-03-2004] besluit 101594/26
[27-02-2009] besluit 102466/23
[08-10-2014] besluit2014/205117
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-20181Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 9.20
In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet maatregelen om tegengestelde regelacties door
buitenlandse instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de
Wet, met wie zij dienaangaande een onbalansnettingsovereenkomst als bedoeld in ar—
tikel 122 van de Verordeninq (EU) 2017/1485 (GL SO) heeft, te voorkomen.

Indien nodig, neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vervolgens
maatregelen volgens onderstaande volgorde:
a. hij activeert de hem ter beschikking staande middelen, waaronder het in artikel

N5:H:1a.—1—van—ele—Neteed~e—elek—trieiteit—9.l9 eerste lid bedoelde vermogen.
b. indien hem niet voldoende middelen ter beschikking staan om de n—l—reserve te

handhaven is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevoegd reeds
toegelaten exporten geheel of gedeeltelijk te annuleren eeniemckovereenkomstig
de in hoofdstuk SW—de—Neteede—elektrieiteit—l—JAZ vermelde procedure bij on—
voorziene ‘ flsieke congestie. De netbeheerder van het lande—
lijk hoogspanningsnet stelt onverwijld de andere netbeheerders en de programma-
verantweerdelijkePrBRP's op de hoogte van de ontstane situatie en de genomen of
te nemen maatregelen.

c. indien de inonderfl a genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans lei—
den en de svsteemtoestand afwiikt van de normaaltoestand naaiijLn—eereleel—eefi
verstoorde—bednjisteestaHd—ontstaat—ef—dreigt—teentstaaw draagt hij beheerders
van hem nog niet ter beschikking gesteld vermogen van elektrieiteitsproductie—
eenheden met een epgesteld—vermegerkmaximumcapaciteit van 5 MW of meer op
om dit vermogen op dan wel af te (doen) regelen of in den wel uit bedrijf te (doen)
nemen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in ele—aifitikelen—Z—Z—é—tet
enmt—ZTZTLLartikel 9.21. De andere netbeheerders en de pregrammaverantweer—
delijkeFFBRP's worden door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
onvenNijld bericht dat deze situatie is ontstaan.

d. indien de ilonderfl a tot en met c genoemde maatregelen niet tot herstel van
de balans leiden, schakelt hij belasting af dan wel draagt hij een of meer andere
netbeheerders op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming
van het bepaalde in Wankel 9.22.

Artikel 9.20
1. In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder van

het landelijk hoogspanningsnet maatregelen om tegengestelde regelacties door buiten—
landse instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de Elektrici—
teitswet 1998, met wie zij dienaangaande een onbalansnettingsovereenkomst als be—
doeld in artikel 122 van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) heeft, te voorkomen.

2. Indien nodig, neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vervolgens
maatregelen volgens onderstaande volgorde:
a. hij activeert de hem ter beschikking staande middelen, waaronder het in artikel 9.19,

eerste lid, bedoelde vermogen.
b. indien hem niet voldoende middelen ter beschikking staan om de n-l—reserve te

handhaven is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevoegd reeds
toegelaten exporten geheel of gedeeltelijk te annuleren overeenkomstig de in
hoofdstuk 12 vermelde procedure bij onvoorziene fysieke congestie. De netbeheer—
der van het landelijk hoogspanningsnet stelt onvenNijld de andere netbeheerders en
de BRP's op de hoogte van de ontstane situatie en de genomen of te nemen maat—
regelen.

c. indien de in onderdeel a genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans lei—
den en naar Zijn oordeel een verstoorde bedrijfstoestand ontstaat of dreigt te ont—
staan, draagt hij beheerders van hem nog niet ter beschikking gesteld vermogen van
elektriciteitsproductie—eenheden met een maximumcapaciteit van 5 MW of meer op
om dit vermogen op dan wel af te (doen) regelen of in dan wel uit bedrijf te (doen)
nemen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.21. De andere
netbeheerders en de BRP's worden door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet onvenNijld bericht dat deze situatie is ontstaan.

d. indien de in onderdeel a tot en met c genoemde maatregelen niet tot herstel van de
balans leiden, schakelt hij belasting af dan wel draagt hij een of meer andere netbe—
heerders op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming van het
bepaalde in artikel 9.22.

venuijzingsfout in lid 2.b

524%;

L

(------)
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[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3 Programmaverantwoordelijkheid Hoofdstuk 10 Balance-ringsvoorwaarden Hoofdstuk 10 Balanceringsvoorwaarden
§ 10.1 Algemeen § 10.1 Algemeen

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127Besluit 100950/23, /47, /65[26-10-2005] besluit 102055/5[27-02-2009] besluit 102466/23[10-06-2015] besluit 2015/202163[08-12-2015] besluit 2015/207065[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.26 10.1
S3.9.1 In deze paragraaf de artikelen 10.26 tot en met 10.29 dit hoofdstuk wordt verstaanonder:

a. opregelen: het leveren van elektrische energie aan de netbeheerder van het lande-lijke hoogspanningsnet uit het door die netbeheerder ten behoeve van de sys-
teembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen;

b. afregelenhet leveren van elektrische energie door de netbeheerder van het lande-lijke hoogspanningsnet aan de beheerders van het door die netbeheerder ten be-
hoeve van de systeembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen en nood-
vermogen;

c. prijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per programmatijdseenheid onba-
lansverrekeningsperiode, overeenkomend met de hoogste biedprijs als bedoeld inartikel N5.1.1.1a1 9.19, eerste lid van Besluit nummer 00-023, van de Netcode elek-
triciteit van het ingezette regel- en reservevermogen voor opregelen of, indien de-ze hoger is, de prijs van het ingezette noodvermogen voor opregelen tijdens een
toestand van inzet noodvermogen opregelen;

d. prijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per programmatijdseenheid onba-lansverrekeningsperiode, overeenkomend met de laagste biedprijs als bedoeld in
artikel N5.1.1.1a2 9.19 10.38, tweede lid, van Besluit nummer 00-023, van de Net-code elektriciteit van het ingezette regel- en reservevermogen voor afregelen of,
indien deze lager is, de prijs van het ingezette noodvermogen voor afregelen tij-dens een toestand van inzet noodvermogen afregelen. Deze prijs kan negatief zijn;

e. prikkelcomponent: een bedrag per kWh als omschreven in S3.9.7 tot en met S3.9.9
artikel 10.29 10.31;f. regeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan leveranciers
van regelvermogen en het verloop daarvan gedurende een programmatijdseenheidonbalansverrekeningsperiode wordt geïdentificeerd. Deze parameter wordt door
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vastgesteld volgens S3.9.1a
artikel 10.27 10.29;g. balans-delta: de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te pu-
bliceren som van de door de landelijke frequentie-vermogens regeling gevraagdereactie aan leveranciers van regelvermogen;

h. middenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per programmatijds-
eenheid onbalansverrekeningsperiode, van de laagste bieding voor opregelen aande netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de prijs per kWh, bepaald
per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode, van de hoogste bieding
voor afregelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Artikel 10.1
1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:a. opregelen: het leveren van elektrische energie aan de netbeheerder van het landelij-

ke hoogspanningsnet uit het door die netbeheerder ten behoeve van de systeemba-lans ingezette regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen;
b. afregelen: het leveren van elektrische energie door de netbeheerder van het lande-

lijke hoogspanningsnet aan de beheerders van het door die netbeheerder ten be-hoeve van de systeembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen en nood-
vermogen;

c. prijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode,
overeenkomend met de hoogste biedprijs als bedoeld in artikel 9.19 van het inge-
zette regel- en reservevermogen voor opregelen of, indien deze hoger is, de prijsvan het ingezette noodvermogen voor opregelen tijdens een toestand van inzet
noodvermogen opregelen;d. prijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode,
overeenkomend met de laagste biedprijs als bedoeld in artikel 10.38, tweede lid, van
het ingezette regel- en reservevermogen voor afregelen of, indien deze lager is, deprijs van het ingezette noodvermogen voor afregelen tijdens een toestand van inzet
noodvermogen afregelen. Deze prijs kan negatief zijn;e. prikkelcomponent: een bedrag per kWh als omschreven in artikel 10.31;

f. regeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan leveranciersvan regelvermogen en het verloop daarvan gedurende een onbalansverrekenings-
periode wordt geïdentificeerd. Deze parameter wordt door de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet vastgesteld volgens artikel 10.29;g. balans-delta: de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te publi-
ceren som van de door de frequentie regeling gevraagde reactie aan leveranciersvan regelvermogen:

h. middenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per onbalansverreke-
ningsperiode, van de laagste bieding voor opregelen aan de netbeheerder van hetlandelijk hoogspanningsnet en de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekenings-
periode, van de hoogste bieding voor afregelen aan de netbeheerder van het lande-lijk hoogspanningsnet.

Alternatief zou zijn om dezebegrippen te verhuizen naar deBegrippencode.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 2. Het in Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) en in dit hoofdstuk gebruikte begrip
balanceringsverantwoordelijkheid omvat dezelfde verantwoordelijkheid als bedoeldmet het in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Elektriciteitswet 1998 gedefinieerde
begrip programmaverantwoordelijkheid.

2. Het in Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) en in dit hoofdstuk gebruikte begrip balan-
ceringsverantwoordelijkheid omvat dezelfde verantwoordelijkheid als bedoeld met hetin artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Elektriciteitswet 1998 gedefinieerde begrip
programmaverantwoordelijkheid.

In de GL EB wordt balanceringsver-antwoordelijkheid niet apartgedefinieerd, maar wel gebruikt.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. De voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn van toepassing, ongeacht de systeemtoestandvan het elektriciteitsvoorzieningssysteem. 3. De voorwaarden uit dit hoofdstuk zijn van toepassing, ongeacht de systeemtoestandvan het elektriciteitsvoorzieningssysteem.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

SS—Programmavematwoerdelijkheid—Hoofdstuk 10 Balance-
ring___svoorwaarden

Hoofdstuk 10 Balanceringsvoorwaarden

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
Besluit 100950l23, I47, l65
[26-10-2005] besluit 102055/5
[27-02-2009] besluit 102466l23
[1 0-06-2015] besluit 2015/202163
[08-12-2015] besluit 2015/207065
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

510.1 Algemeen § 10.1 Algemeen

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikél «malls-10.1 Artikel 10.1 Ahernatie! zou ziI'n om deze
begn'ppen te verhuizen naar de

5391 In dezeparagraaf—deartikeleFI—102649t—en4net—lon29dit hoofdstuk wordt verstaan 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: Begn-ppenooda
onder: a. opregelen: het leveren van elektrische energie aan de netbeheerder van het landelij—
a. opregelen: het leveren van elektrische energie aan de netbeheerder van het lande— ke hoogspanningsnet uit het door die netbeheerder ten behoeve van de systeemba—

lijke hoogspanningsnet uit het door die netbeheerder ten behoeve van de sys— lans ingezette regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen;
teembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen; b. afregelen: het leveren van elektrische energie door de netbeheerder van het lande—

b. afregelenhet leveren van elektrische energie door de netbeheerder van het lande— Iijke hoogspanningsnet aan de beheerders van het door die netbeheerder ten be—
lijke hoogspanningsnet aan de beheerders van het door die netbeheerder ten be— hoeve van de systeembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen en nood-
hoeve van de systeembalans ingezette regelvermogen, reservevermogen en nood— vermogen;
vermogen; c. prijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode,

c. prijs voor opregelen: de prijs per kWh, bepaald per programmatijdseenheidronba- overeenkomend met de hoogste biedprijs als bedoeld in artikel 9.19 van het inge—
lansverrekeningsperiode overeenkomend met de hoogste biedprijs als bedoeldIn zette regel— en reservevermogen voor opregelen of, indien deze hoger is, de prijs
artikelN5.—1—1—1a1 9.19—eerste—Hdvan—Beslwt—nenmmep00—023—vaime4fleteede—elele van het ingezette noodvermogen voor opregelen tijdens een toestand van inzet
tr-ieiteit—van het ingezette regel— en reservevermogen voor opregelen of, indien de— noodvermogen opregelen;
ze hoger is, de prijs van het ingezette noodvermogen voor opregelen tijdens een d. prijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekeningsperiode,
toestand van inzet noodvermogen opregelen; overeenkomend met de Iaagste biedprijs als bedoeld in artikel 10.38, tweede lid, van

d. prijs voor afregelen: de prijs per kWh, bepaald per programmatijdseenheidronba- het ingezette regel— en reservevermogen voor afregelen of, indien deze lager is, de
lansverrekeningsperiode overeenkomend met de Iaagste biedprijs als bedoeldIn prijs van het ingezette noodvermogen voor afregelen tijdens een toestand van inzet
artikel N54.—1—1a2—9.—1—9—10.38 tweede lid van—Beslwt—nummer—QQ—OE—van—ele—Net- noodvermogen afregelen. Deze prijs kan negatief Zijn;
eede—elektfiefieILvan het ingezette regel— en reservevermogen voor afregelen of, e. prikkelcomponent: een bedrag per kWh als omschreven in artikel 10.31;
indien deze lagerIs, de prijs van het ingezette noodvermogen voor afregelen tij— f. regeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan leveranciers
dens een toestand van inzet noodvermogen afregelen. Deze prijs kan negatief Zijn; van regelvermogen en het verloop daarvan gedurende een onbalansverrekenings—

e. prikkelcomponent: een bedrag per kWh als omschreven in 53—9J—tet—eH—met43—9—9 periode wordt geldentificeerd. Deze parameter wordt door de netbeheerder van het
artikel 10:29—10.31‘ landelijk hoogspanningsnet vastgesteld volgens artikel 10.29;

f. regeltoestand: een parameter waarmee de gevraagde regelactie aan leveranciers g. balans—delta: de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te publi—
van regelvermogen en het verloop daarvan gedurende een pregrammatijdseenheid ceren som van de door de frequentieiregeling gevraagde reactie aan leveranciers
onbalansverrekeningsperiode wordt geldentificeerd. Deze parameter wordt door van regelvermogen:
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vastgesteld volgens 5379—151 h. middenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per onbalansverreke—
artikelélcg—Z—l 1.029 ningsperiode, van de Iaagste bieding voor opregelen aan de netbeheerder van het

g. balans—delta: de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te pu— landelijk hoogspanningsnet en de prijs per kWh, bepaald per onbalansverrekenings—
bliceren som van de door de landelijke frequentie—vermegens—regeling gevraagde periode, van de hoogste bieding voor afregelen aan de netbeheerder van het lande—
reactie aan leveranciers van regelvermogen; lijk hoogspanningsnet.

h. middenprijs: het gemiddelde van de prijs per kWh, bepaald per programmatijds-
eenheidwnbalansverrekeningsperiode van de Iaagste bieding voor opregelen aan
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de prijs per kWh, bepaald
per pregrammatijdseenheid—onbalansverrekeningsperiode van de hoogste bieding
voor afregelen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

2. Het in Verordeninq (EU) 2017/2195 (GL EB) en in dit hoofdstuk gebruikte begrip 2. Het in Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) en in dit hoofdstuk gebruikte begrip balan— IndeGL EBWOfdtbalancefingsver-
balanceringsverantwoordeli'kheid omvat dezelfde verantwoordeliikheid als bedoeld ceringsverantwoordelijkheid omvat dezelfde verantwoordelijkheid als bedoeld met het anlw°°ldelilkheld "map“ .
met

het
in artikel 1 eerste lid

onderdeel
0 van de Elektriciteitswet 1998 gedefinieerde in artikel 1, eerste lid, onderdeel 0, van de Elektriciteitswet 1998 gedefinieerde begrip

gedefimeerd'maarwelgebmlkt'

programmaverantwoordelijkheid.

3. De voonNaarden uit dit hoofdstuk Zi'n van toepassing ongeacht de systeemtoestand 3. De voonNaarden uit dit hoofdstuk Zijn van toepassing, ongeacht de systeemtoestand
van het elektriciteitsvoorzieningssysteem.
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[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.1 Het uitoefenen van § 10.1 Programmaverantwoordelijkheid 10.2 Ba-lanceringsverantwoordelijkheid § 10.2 Balanceringsverantwoordelijkheid

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.2 Erkenning als programmaverantwoordelijke
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.10 10.2
S3.2.1 1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke ofrechtspersoon, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als pro-

grammaverantwoordelijke BRP verlenen. De erkenning kan zijn:a. een volledige erkenning;
b. een handelserkenning.

Artikel 10.2
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke of rechts-persoon, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als BRP verlenen.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.2.2 2. De programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP heeft het recht:a. programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor de eigen

aansluitingen uit te oefenen, tenzij hij beschermde afnemer kleinverbruiker is;
b. de uitoefening van programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijk-

heid voor de aansluitingen van derden aan te bieden als dienst;
c. energieprogramma’s in te dienen;d. transactiepartij te zijn in energieprogramma’s.

2. De BRP heeft het recht:a. balanceringsverantwoordelijkheid voor de eigen aansluitingen uit te oefenen, tenzij
hij kleinverbruiker is;

b. de uitoefening van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluitingen van
derden aan te bieden als dienst;

c. energieprogramma’s in te dienen;d. transactiepartij te zijn in energieprogramma’s.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.2.3 3. De programmaverantwoordelijke met een handelserkenning heeft uitsluitend hetrecht, genoemd in de onderdelen c en d van S3.2.2 het tweede lid.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.2.4 4. 3. De in S3.2.2 en S3.2.3 het tweede en derde lid genoemde rechten zijn niet overdraag-
baar.

3. De in het tweede lid genoemde rechten zijn niet overdraagbaar.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.2.5 5. 4. De programmaverantwoordelijke BRP mag de in S3.2.2 en S3.2.3 het tweede en derdelid genoemde rechten uitoefenen met ingang van de dag die volgt op de dag waarop
hij als zodanig in het PV BRP-register, bedoeld in S3.3.1 artikel 10.13 10.3, eerste lid, is
ingeschreven.

4. De BRP mag de in het tweede lid genoemde rechten uitoefenen met ingang van de dagdie volgt op de dag waarop hij als zodanig in het BRP-register, bedoeld in artikel 10.3,
eerste lid, is ingeschreven.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.3 Het PV-register en het aansluitingenregister
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.13 10.3
S3.3.1 1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te

noemen het PV-register programmaverantwoordelijkenregister BRP-register, waarinde namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van
computermatige communicatie zijn vermeld van de in S3.1.1 artikel 10.1 10.4, eerste
lid, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen en waarin voorts is aangetekend of sprakeis van een volledige erkenning dan wel van een handelserkenning BRP's.

Artikel 10.3
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te

noemen het BRP-register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsme-de de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie zijn vermeld van de in
artikel 10.4, eerste lid, bedoelde BRP's.

In de IcEG is "programmaverantwoor-delijkenregister" voluit geschreven.Daarom hier ook.
Terug naar "af", want de programma-verantwoordelijke wordt nu BRP, dushet wordt nu BRP-register.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.3.2 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de programmaver-antwoordelijke BRP de datum van zijn inschrijving in het PV-register programmaver-
antwoordelijkenregister BRP-register mee.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de BRP de datum vanzijn inschrijving in het BRP-register mee.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.3.3 3. Een programmaverantwoordelijke BRP heeft het recht het PV-register programmaver-antwoordelijkenregister BRP-register in te zien en hem betreffende onjuistheden
daarin te doen corrigeren.

3. Een BRP heeft het recht het BRP-register in te zien en hem betreffende onjuisthedendaarin te doen corrigeren.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.3.4 4. Wijzigingen in het PV-register programmaverantwoordelijkenregister BRP-registergeeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld door aan de
andere netbeheerders en programmaverantwoordelijken BRP's.

4. Wijzigingen in het BRP-register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet onverwijld door aan de andere netbeheerders en BRP's.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.1 10.4
S3.1.1 1. Tot het uitoefenen van programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoorde-

lijkheid voor een aansluiting laat een netbeheerder slechts natuurlijke en rechtsperso-nen toe aan wie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op de voet van

Artikel 10.4
1. Tot het uitoefenen van balanceringsverantwoordelijkheid voor een aansluiting laat een

netbeheerder slechts natuurlijke en rechtspersonen toe aan wie de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.2 een erkenning als BRP heeft

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

WWW—MW
lanceringsverantwoordeliikheid

§ 10.2 Balanceringsverantwoordelijkheid

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

53.2 H . I I I"!

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

Artikel 10710102 Artikel 10.2

[12-07-2018]voorstelBR—2018—1417 53,—2.4; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke of 1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke of rechts—
rechtspersoon niet Zi nde een netbeheerder op aanvraag een erkenning als pre- persoon, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als BRP verlenen.

grammaverantweerdelijkeLRP
verlenen. Deerkenning—kanazfim

[15-11-19991besluit99-005 53272 L - - - ' - - LRPheeft het recht: 2. De BRP heeft het recht:
Egggiglgn 35133121311? a. Wbalanceringsverantwoordelikheid voor de eigen a. balanceringsverantwoordelijkheid voor de eigen aansluitingen uit te oefenen, tenzij

aansluitingen uit te oefenen, tenzij hij besehermel—e—afi-‘oemer—k—IeinverbruikerIs; hij kleinverbruiker is;
b. de uitoefening van programmaverantweordelijkheidrbalanceringsverantwoordeli k— b. de uitoefening van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluitingen van

heid voor de aansluitingen van derden aan te bieden als dienst; derden aan te bieden als dienst;
c. energieprogramma’s in te dienen; c. energieprogramma’s in te dienen;
d. transactiepartij te Zijn in energieprogramma’s. d. transactiepartij te Zijn in energieprogramma’s.

[15-11-19991besluit99-005 "
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386
[12-07-20181voorstel BR—201 8-141 7
[15-11-19991besluit99-005 5352—4 $ ; De ingflTZ—engaéhet tweede enderdelid genoemde rechten Zijn niet overdraag— 3. De in het tweede lid genoemde rechten zijn niet overdraagbaar.
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386 baar[12-07-20181voorstel BR—201 8-141 7 '

[15-11-19991bes|Uit99-005 537% g $ De pmgrammaveranhfleeréelijke—BRP mag de in SSTZTZ—en—Sséé—het tweede en—eler-ée 4. De BRP mag de in het tweede lid genoemde rechten uitoefenen met ingang van de dag
[til—8:33:szzlzlteigiigiszfisse Mgenoemde rechten uitoefenen met ingang van de dag die volgt op de dag waarop die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het BRP—register, bedoeld in artikel 10.3,
[12-07-2018]voorstel BR_2018_1417 hij als zodanig in het WBRP—register, bedoeld in $51artikel 1043103 eerste lid is eerste lid, is ingeschreven.

ingeschreven.
[15-11-19991besluit99-005 . . . .
[174352018] vomstel BR-2018—1386 WWW

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

Artikel «10713—103 Artikel 10.3 In de IcEG is "programmaverantwoor—
deliikenregister" voluit geschreven.

[12.07.20181voor5[e| BR_2013.1417 533:}; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
beheert

een register, hierna te 1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te Daarom hiemok
noemen het BRP—re ister waarin noemen het BRP—register, waarin de namen,

adressen, telefoon: en-faxnummers alsme— Temg naar"af',wantde programme}
de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van de de gegevens ten behoeve van computermatlge communIcatIe ZlJn vermeld van de In verantwoordelijkewurdl nu BRP, dus
computermatige communicatie Zijn vermeld van deIn SS—l—l—artikel 1Q+104 eerste artikel 10.4, eerste lid, bedoelde BRP's. hetwmdlnu BRP'regiS‘er-
l_,_idbedoelde netuudfikeen—Feehtspersenervenwaamweertsasaangetekend—ehsprake
ism—eenwfledige—erkepming—danwewan—een—handelserkenning—B—RRs.

[15-11-19991bes|Uit99-005 5332; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de programme-wer- 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de BRP de datum van
[01‘08'20131 beslult103834/122 antweerdelkeLRPde datum van Zijn inschrijvingIn hetMW Zijn inschrijving in het BRP—register mee.[17-05-20181voorstel BR-2018—1386
[12-07-20181voorstelBR—2018—1417 BRP re Ister mee.
[15-11-19991besluit99-005 $333; Een programmaveranmgerdelijke—BRP heeft het recht hetMW 3. Een BRP heeft het recht het BRP—register in te Zien en hem betref‘fende onjuistheden
[01-08-2013]besluit103834/122 -- - _ - - - - - - -
[17_05_2018]V00rste|BR_2018_1386 W.. BRP regIster In te ZIen en hem betref‘fende onJUIstheden daarIn te doen corrIgeren.
[12-07-20181voorstel BR—2018—1417 daarIn te doen corrIgeren.
[15-11-19991besluit99-005 $3344 Wijzigingen in het ' " ‘ BRP—re ister 4. Wijzigingen in het BRP—register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onven/vijld door aan de
andere netbeheerders en WrdelfikewBRP's.

ningsnet onverwijld door aan de andere netbeheerders en BRP's.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikel «10.4—10.4
53—171; Tot het uitoefenen van pregrammaverantweordelijkheidfibalanceringsverantwoorde—

li'kheid voor een aansluiting laat een netbeheerder slechts natuurlijke en rechtsperso—
nen toe aan wie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op d—e—veet—van

BR-2018-l4l7 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.4
1. Tot het uitoefenen van balanceringsverantwoordelijkheid voor een aansluiting laat een

netbeheerder slechts natuurlijke en rechtspersonen toe aan wie de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 10.2 een erkenning als BRP heeft
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S3.2 overeenkomstig artikel 10.10 10.2 een volledige erkenning als programmaver-antwoordelijke BRP heeft verleend. verleend.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.2 2. Een aangeslotene die de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoorde-
lijkheid voor zijn aansluiting niet zelf uitoefent, draagt die programmaverantwoorde-lijkheid balanceringsverantwoordelijkheid over aan een in S3.1.1 het eerste lid be-
doelde natuurlijke of rechtspersoon BRP.

2. Een aangeslotene die de balanceringsverantwoordelijkheid voor zijn aansluiting niet zelf
uitoefent, draagt die balanceringsverantwoordelijkheid over aan een BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.4 3. Een aangeslotene die de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoorde-
lijkheid voor zijn aansluiting niet zelf uitoefent, laat de beoogde programmaverant-
woordelijke BRP aan de netbeheerder op wiens net hij is aangesloten conform over-eenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas
melden aan welke programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP hij zijnprogrammaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid heeft overgedra-
gen.

3. Een aangeslotene die de balanceringsverantwoordelijkheid voor zijn aansluiting niet zelf
uitoefent, laat de beoogde BRP aan de netbeheerder op wiens net hij is aangesloten
overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gasmelden aan welke BRP hij zijn balanceringsverantwoordelijkheid heeft overgedragen.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.5 4. Bij de in S3.1.4 het derde lid bedoelde melding is een verklaring van de programma-
verantwoordelijke gevoegd waarin hij bevestigt dat de aangeslotene zijn programma-
verantwoordelijkheid aan hem heeft overgedragen, bij gebreke waarvan de netbe-heerder de melding niet aanvaardt.

Dit is een rudiment uit het verleden.Een PV-wissel moet altijd enuitsluitend via het in de IcEGbeschreven proces. Geen aanvullendschriftelijke bericht.
[15-11-1999] besluit 99-005[03-04-2002] besluit 100701/7[01-07-2004] besluit 101789/11[01-08-2013] besluit 103834/122[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.6 5. Een aangeslotene die het voornemen heeft zijn programmaverantwoordelijkheid
balanceringsverantwoordelijkheid over te dragen aan een andere programmaverant-woordelijke BRP dan de programmaverantwoordelijke BRP die tot dan toe program-
maverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor hem heeft uitgeoe-
fend, laat de beoogde programmaverantwoordelijke BRP aan de netbeheerder die hetaangaat conform overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode
elektriciteit en gas melden aan welke programmaverantwoordelijke met volledige er-kenning BRP hij zijn programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijk-
heid heeft overgedragen.

4. Een aangeslotene die het voornemen heeft zijn balanceringsverantwoordelijkheid over
te dragen aan een andere BRP dan de BRP die tot dan toe balanceringsverantwoorde-lijkheid voor hem heeft uitgeoefend, laat de beoogde BRP aan de netbeheerder die het
aangaat overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit
en gas melden aan welke BRP hij zijn balanceringsverantwoordelijkheid heeft overge-dragen.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[11-03-2007] besluit 102472/8[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.7 6. In afwijking van het gestelde in S3.1.4 het derde tot en met S3.1.6 het vijfde vierde lidgeldt dat in het geval een leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, voor een
aangeslotene programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid re-gelt, de leverancier de in S3.1.4 het derde en S3.1.6 het vijfde vierde lid bedoelde
melding doet conform overeenkomstig de processen uit hoofdstuk 3 of 4 van de In-
formatiecode elektriciteit en gas.

5. In afwijking van het gestelde in het derde en vierde lid geldt dat in het geval een leve-rancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, voor een aangeslotene balanceringsverant-
woordelijkheid regelt, de leverancier de in het derde en het vijfde lid bedoelde meldingdoet overeenkomstig de processen uit hoofdstuk 3 of 4 van de Informatiecode elektrici-
teit en gas.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[11-03-2007] besluit 102472/8[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.8 7. Een netbeheerder doet op de wijze als beschreven in overeenkomstig hoofdstuk 3 of4 van de Informatiecode elektriciteit en gas aan de programmaverantwoordelijke BRP
die tot aan de in S3.1.6 het vijfde vierde lid bedoelde overdracht de programmaver-
antwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid van de aangeslotene uitoefent,onverwijld mededeling van het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in S3.1.6
het vijfde vierde lid heeft bereikt en door hem is aanvaard.

6. Een netbeheerder doet overeenkomstig hoofdstuk 3 of 4 van de Informatiecode elektri-citeit en gas aan de BRP die tot aan de in het vierde lid bedoelde overdracht de balan-
ceringsverantwoordelijkheid van de aangeslotene uitoefent, onverwijld mededeling van
het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in het vierde lid heeft bereikt en doorhem is aanvaard.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.2 10.5
S3.1.3 1. Netbeheerders dragen hun programmaverantwoordelijkheid balanceringsverant-

woordelijkheid voor de compensatie van netverliezen over aan een in S3.1.1 artikel10.1, eerste lid, genoemde natuurlijke of rechtspersoon BRP.

Artikel 10.5
1. Netbeheerders dragen hun balanceringsverantwoordelijkheid voor de compensatie van

netverliezen over aan een BRP.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.9 2. Met betrekking tot de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoorde-
lijkheid van een netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoog-spanningsnet, voor de compensatie van netverliezen is het in S3.1.4 artikel 10.1 10.4,
derde tot en met S3.1.8 zevende zesde lid, bepaalde van toepassing, met dien ver-stande dat de in kennis te stellen netbeheerder de netbeheerder is van het net op een
hoger spanningsniveau waarop het net van de eerstgenoemde netbeheerder is aan-
gesloten.

2. Met betrekking tot de balanceringsverantwoordelijkheid van een netbeheerder, niet
zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de compensatie vannetverliezen is het in artikel 10.4, derde tot en met zesde lid, bepaalde van toepassing,
met dien verstande dat de in kennis te stellen netbeheerder de netbeheerder is van hetnet op een hoger spanningsniveau waarop het net van de eerstgenoemde netbeheerder
is aangesloten.

12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. Op de overdrachtspunten van aansluitingen tussen twee netten wordt geen onbalans 3. Op de overdrachtspunten van aansluitingen tussen twee netten wordt geen onbalans

SSHLovereenkomstig artikel W102 een velledigeerkenning als pregmmmaver—
antweerelelijke—BRP heeft verleend.

verleend.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

53.4.2; Een aangeslotene die de pregrammaveranhuoordelijlkheid—balanceringsverantwoorde—
li'kheid voor zijn aansluiting niet zelf uitoefent, draagt die programmaverantweerde-
lijleheid—balanceringsverantwoordeli kheid over aan een Inég—JA—het—eerste—lrel—be—
deelde—nateurlke—ef—Feehtsperseen—B—RP.

Een aangeslotene die de balanceringsverantwoordelijkheid voor zijn aansluiting niet zelf
uitoefent, draagt die balanceringsverantwoordelijkheid over aan een BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11
[17-03-2017] besluit 2017/200868
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

53—1—45; Een aangeslotene die de pregmnmaveranaueerdelijkheid—balanceringsverantwoorde—
li'kheid voor zijn aansluiting niet zelf uitoefent, Iaat de beoogde pregrammaverant-
weerdelijke—B_RPaan de netbeheerder op wiens net hij is aangesloten eenfeFm—o_ver—
eenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas
melden aan welke pregrammaverantwoerdelrjkeemet—velledrgeerkermmgBRPhij zijn
programmaverantweerdelflkheId—balanceringsverantwoordelikheid heeft overgedra—

Een aangeslotene die de balanceringsverantwoordelijkheid voor zijn aansluiting niet zelf
uitoefent, Iaat de beoogde BRP aan de netbeheerder op wiens net hij is aangesloten
overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas
melden aan welke BRP hij zijn balanceringsverantwoordelijkheid heeft overgedragen.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Sgrléi Dit is een rudiment uit het verleden.
Een P'V-wissel meet allijd en
uilsluitend via het in de IcEG
beschreven pmoes. Geen aanvullend
schriltelijke bericht.

[15-11-1999] besluit 99-005
[03-04-2002] besluit 100701/7
[01-07-2004] besluit 101789/11
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-03-2017] besluit 2017/200868
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

53—1—6; Een aangeslotene die het voornemen heeft zijn pregrammaveranhfleerdehjkherd
balanceringsverantwoordeli'kheid over te dragen aan een andere pregrammaverant—
weerdelijkefldan de pregrammaveramweerdeliikeefidie tot dan toe pregam-
maveranaueerdelijkheieLbalanceringsverantwoordeli‘kheid voor hem heeft uitgeoe—
fend, Iaat de beoogde pregrammaverantweordelijkeBRPaan de netbeheerder die het
aangaat eenfier—m—oovereenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode
elektriciteit en gas melden aan welke pregrammaverantweerelelijke—met—velledige—er—
Wflhfi zijn pregrarmnaveranhweerdelijkhei¢balanceringsverantwoordeli k—
heid heeft overgedragen.

Een aangeslotene die het voornemen heeft zijn balanceringsverantwoordelijkheid over
te dragen aan een andere BRP dan de BRP die tot dan toe balanceringsverantwoorde—
lijkheid voor hem heeft uitgeoefend, Iaat de beoogde BRP aan de netbeheerder die het
aangaat overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit
en gas melden aan welke BRP hij zijn balanceringsverantwoordelijkheid heeft overge—
dragen.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11
[11-03-2007] besluit 102472/8
[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-03-2017] besluit 2017/200868
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

53377-6 In afwijking van het gestelde in SS.—1—.4—het derde tot—en met gel—é—fljw
geldt dat in het geval een leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, voor een
aangeslotene programmaverantweerdelijkheieLbalanceringsverantwoordeliikheid re—
gelt, de leverancier de in 834:4—het derde en SSA—.6—het 3%"vierde lid bedoelde
melding doet eenieFm—overeenkomstig de processen uit hoofdstuk 3 of 4 van de In—
formatiecode elektriciteit en gas.

In afwijking van het gestelde in het derde en vierde lid geldt dat in het geval een leve—
rancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, voor een aangeslotene balanceringsverant—
woordelijkheid regelt, de leverancier de in het derde en het vijfde lid bedoelde melding
doet overeenkomstig de processen uit hoofdstuk 3 of 4 van de Informatiecode elektrici—
teit en gas.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11
[11-03-2007] besluit 102472/8
[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

533:87 Een netbeheerder doet ep—de—wij—ze—als—besehreveH—in overeenkomstig hoofdstuk 3 of
4 van de Informatiecode elektriciteit en gas aan de pregramnaverantweerdelijke—fl
die tot aan de in SSA—é—het 316$"vierde lid bedoelde overdracht de pregrammaver—
antweerdelijkheid—balanceringsverantwoordeli‘kheid van de aangeslotene uitoefent,
onvenNijld mededeling van het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in 537176
het viifdevierde lid heeft bereikt en door hem is aanvaard.

Een netbeheerder doet overeenkomstig hoofdstuk 3 of 4 van de Informatiecode elektri—
citeit en gas aan de BRP die tot aan de in het vierde lid bedoelde overdracht de balan—
ceringsverantwoordelijkheid van de aangeslotene uitoefent, onven/vijld mededeling van
het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in het vierde lid heeft bereikt en door
hem is aanvaard.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11

Artikel «10:2 10.5 Artikel 10.5
[17.05.201glvoorstelBR.2018.1335 53.4%; Netbeheerders dragen hun pregrammaverantweerdelgkheId—balanceringsverant— 1. Netbeheerders dragen hun balanceringsverantwoordelijkheid voor de compensatie van
[12-07-20181V00rsle'BR-2018-1417 woordeliikheid voor de compensatie van netverliezen over aan een inéarlrl—artikel netverliezen over aan een BRP.

[15-11-19991besluit99-005 $3.479; Met betrekking tot de pregramnaverantweerdelijkheid—balanceringsverantwoorde— 2. Met betrekking tot de balanceringsverantwoordelijkheid van een netbeheerder, niet
[$3233]:szzlzltelgggglltl—ms li kheid van een netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoog— zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de compensatie van
[12-07-2018]voorstel BR_2018_1417 spanningsnet, voor de compensatie van netverliezen is het in Sgal—flrartikel l0; 10.4 netverliezen is het in artikel 10.4, derde tot en met zesde lid, bepaalde van toepassing,

derde tot en met 334:8—zevendezesde lid bepaalde van toepassing, met dien ver— met dien verstande dat de in kennis te stellen netbeheerder de netbeheerder is van het
stande dat de in kennis te stellen netbeheerder de netbeheerder is van het net op een net op een hoger spanningsniveau waarop het net van de eerstgenoemde netbeheerder
hoger spanningsniveau waarop het net van de eerstgenoemde netbeheerder is aan— is aangesloten.
gesloten.

12-07-20181v00rstelBR-2018-1417 3. Op de overdrachtspunten van aansluitingen tussen twee netten wordt geen onbalans 3. 0p de overdrachtspunten van aansluitingen tussen twee netten wordt geen onbalans
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bepaald in het kader van de uitoefening van balanveringsverantwoordelijkheid bepaald in het kader van de uitoefening van balanceringsverantwoordelijkheid.
12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 4. In afwijking het eerste lid wordt op de aansluiting van een gesloten distributiesysteem

op het net van een netbeheerder wel onbalans bepaald in het kader van de uitoefe-
ning van balanceringsverantwoordelijkheid indien het een gesloten distributiesysteembetreft waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektronische berichten-
verkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren van derden-toegang.

4. In afwijking het eerste lid wordt op de aansluiting van een gesloten distributiesysteem
op het net van een netbeheerder wel onbalans bepaald in het kader van de uitoefening
van balanceringsverantwoordelijkheid indien het een gesloten distributiesysteem betreftwaarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektronische berichtenverkeer zoals
bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2007] besluit 102343/6[01-08-2013] besluit 103834/122[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.3 10.6
S3.1.10 1. Indien een programmaverantwoordelijke BRP die door middel van een overeenkomstmet een leverancier programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijk-

heid draagt voor een grootverbruikaansluiting die overeenkomst wenst te beëindigen,stelt hij de aangeslotene en de leverancier en de netbeheerder die het aangaat ten-
minste twintig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk in kennis.

Artikel 10.6
1. Indien een BRP die door middel van een overeenkomst met een leverancier balance-ringsverantwoordelijkheid draagt voor een grootverbruikaansluiting die overeenkomst

wenst te beëindigen, stelt hij de aangeslotene en de leverancier en de netbeheerder diehet aangaat tenminste twintig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk in
kennis.

[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.1.10a 2. De in artikel S3.1.10 het eerste lid bedoelde in kennis stelling van de aangeslotene
vindt plaats bij aangetekende brief en de in dat artikel lid bedoelde termijn van twin-
tig werkdagen vangt aan op het moment van ontvangst van deze aangetekende brief.

2. De in het eerste lid bedoelde in kennis stelling van de aangeslotene vindt plaats bij
aangetekende brief en de in dat lid bedoelde termijn van twintig werkdagen vangt aan
op het moment van ontvangst van deze aangetekende brief.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.11 3. De aangeslotene laat de beoogde programmaverantwoordelijke BRP of de leveran-cier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, tenminste vijf werkdagen voor de in S3.1.10 het
eerste lid bedoelde ingangsdatum de netbeheerder die het aangaat conform over-eenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas
melden welke programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP vanaf die
datum voor de aansluiting programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoor-delijkheid draagt.

3. De aangeslotene laat de beoogde BRP of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemach-tigd, tenminste vijf werkdagen voor de in het eerste lid bedoelde ingangsdatum de net-
beheerder die het aangaat overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informa-tiecode elektriciteit en gas melden welke BRP vanaf die datum voor de aansluiting ba-
lanceringsverantwoordelijkheid draagt.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2005] besluit P_500042/4[18-12-2015] besluit 2015/207581[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1.12 4. Indien de aangeslotene of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, niet tijdig
aan zijn in S3.1.11 het derde lid bedoelde verplichting voldoet, treedt de in paragraafS3.1f artikel 10.8 11.6 genoemde regeling voor de betreffende aansluiting in werking.
De netbeheerder die het aangaat, verwittigt onverwijld de netbeheerder van het lan-delijk hoogspanningsnet en de Autoriteit Consument en Markt.

4. Indien de aangeslotene of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, niet tijdig
aan zijn in het derde lid bedoelde verplichting voldoet, treedt de in artikel 11.6 ge-noemde regeling voor de betreffende aansluiting in werking. De netbeheerder die het
aangaat, verwittigt onverwijld de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ende Autoriteit Consument en Markt.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Artikel 10.7
S3.2.6 6.1. De aanvraag om een erkenning als programmaverantwoordelijke BRP wordt schrifte-

lijk en ondertekend door een bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet volgens overeenkomstig een door de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet uit te geven model waarmee de aanvrager zich, na het
ontvangen van een erkenning, verbind tot het naleven van de voorwaarden voor hetuitoefenen van balanceringsverantwoordelijkheid van dit hoofdstuk.

Artikel 10.7
1. De aanvraag om een erkenning als BRP wordt schriftelijk en ondertekend door een

bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
overeenkomstig een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit tegeven model waarmee de aanvrager zich, na het ontvangen van een erkenning, verbind
tot het naleven van de voorwaarden voor het uitoefenen van balanceringsverantwoor-delijkheid van dit hoofdstuk.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2005] besluit P_500042/4[18-12-2015] besluit 2015/207581[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

S3.2.7 Bij het verlenen van erkenningen als programmaverantwoordelijke met een volledige
erkenning neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet hetgeen deAutoriteit Consument en Markt heeft bepaald op grond van artikel III, derde lid, van
de Wet van 3 juni 1999 (Stb 260) in acht.

Dit is een overgangsbepaling voor deperiode tot en met 31-12-2000. Ditartikel kan dus straffeloos geschraptworden.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.2.9 7.2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen naontvangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als programma-

verantwoordelijke BRP in aanmerking kan worden gebracht.
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen na ont-vangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als BRP in aanmer-

king kan worden gebracht.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.2.10 8.3. Indien bij de aanvraag niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt, wordt de in S3.2.9het zevende zesde lid genoemde termijn opgeschort totdat is voldaan aan het ver-
zoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet om verstrekking vande ontbrekende gegevens.

3. Indien bij de aanvraag niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt, wordt de in hetzesde lid genoemde termijn opgeschort totdat is voldaan aan het verzoek van de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet om verstrekking van de ontbrekendegegevens.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-07-2005] besluit P_500042/4[18-12-2015] besluit 2015/207581[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

S3.2.11 9.4. Onverminderd het overigens bij of krachtens de Wet Elektriciteitswet 1998 bepaalde,
wordt een erkenning verleend, nadat:a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat

de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratie-

4. Onverminderd het overigens bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 bepaalde, wordt
een erkenning verleend, nadat:a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat

de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve

12-07-2018] vourstel BR—2018—141 7

bepaald in het kader van de uitoefening van balanceringsverantwoordelijkheid.

4. In afwijkinq het eerste lid wordt op de aansluitinq van een gesloten distributiesysteem
09 het net van een netbeheerder wel onbalans bepaald in het kader van de uitoefe—
ning van balanceringsverantwoordeliikheid indien het een gesloten distributiesysteem
betreft waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektronische berichten—
verkeer zoals bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren van derden—

In afwijking het eerste lid wordt op de aansluiting van een gesloten distributiesysteem
op het net van een netbeheerder wel onbalans bepaald in het kader van de uitoefening
van balanceringsverantwoordelijkheid indien het een gesloten distributiesysteem betreft
waarvan de beheerder geen gebruik maakt van het elektronische berichtenverkeer zoals
bedoeld in paragraaf 13.5 ten behoeve van het faciliteren van derdentoegang.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2004] besluit 101789/11

Artikel «IQ—3 10.6 Artikel 10.6
[01-07-2007lbesluit10234316 53110 L Indien een pregrammaverantweordelijkefidie door middel van een overeenkomst 1. Indien een BRP die door middel van een overeenkomst met een leverancier balance—
[01-08-2013]besluiHO3334/122 met een leverancier pregramnaveranhueerdelijkheid—balanceringsverantwoordeli‘k— ringsverantwoordelijkheid draagt voor een grootverbruikaansluiting die overeenkomst
[17—03—2017] besluit2017/200868 heid draa t voor een rootverbruikaansluitin die overeenkomst wenst te beéindi en wenst te beéindi en stelt hi' de aan eslotene en de leverancier en de netbeheerder die[17-05-20181voorstel BR-2018—1386 — 9 9 9 9 ' 9 ' J 9
[12.07.201glmrsmlBR_2013_1417 stelt hij de aangeslotene en de leverancier en de netbeheerder die het aangaat ten— het aangaat tenminste twintig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk in

minste twintig werkdagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk in kennis. kennis.

[17-03-2017]besluit20171200868 53%; De in anikelégrlég—het eerste lid bedoelde in kennis stelling van de aangeslotene 2. De in het eerste lid bedoelde in kennis stelling van de aangeslotene vindt plaats bij
ll7'05'20181‘mmfiel BR'2018'1386 vindt plaats bij aangetekende brief en de in dat artikelrflbedoelde termijn van twin— aangetekende brief en de in dat lid bedoelde termijn van twintig werkdagen vangt aan

tig werkdagen vangt aan op het moment van ontvangst van deze aangetekende brief. op het moment van ontvangst van deze aangetekende brief.

[15-11-19991besluit99-005 83.4714 i De aangeslotene laat de beoogde pregrammaveranhfleerdelijke—flof de leveran— 3. De aangeslotene laat de beoogde BRP of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemach—
[$323332 :::l:il2gi7/.2$:)I(1);68 cier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, tenminste vijf werkdagen voor de in 53mm tigd, tenminste vijf werkdagen voor de in het eerste lid bedoelde ingangsdatum de net—
[]7_05_2013]WorstelBR_2018_1335 eerste lid bedoelde ingangsdatum de netbeheerder die het aangaat eenfemw beheerder die het aangaat overeenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informa—
[12-07-20181voorstelBR-2018-1417 eenkomstig het proces uit paragraaf 4.5 van de Informatiecode elektriciteit en gas tiecode elektriciteit en gas melden welke BRP vanaf die datum voor de aansluiting ba—

melden welke pregrawmaveranhuemdelijke—met—vefledige—erkemfing—flvanaf die lanceringsverantwoordelijkheid draagt.
datum voor de aansluiting pregramnaverantweerdelijkheié—balanceringsverantwoor—
deliikheid draagt.

[15-11-19991besluit99-005 83.471521 4 Indien de aangeslotene of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, niet tijdig 4. Indien de aangeslotene of de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, niet tijdig
[01-07-2004] besluit 101789/11
[01-07-2005] besluit P7500042I4
[18-12-2015] besluit 2015/207581
[17-03-2017] besluit 2017/200868
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

aan zijn in SSAA—l—het derde lid bedoelde verplichting voldoet, treedt de in faaitaginaaaE
Sgéfiartikel M116 genoemde regeling voor de betref‘fende aansluiting in werking.
De netbeheerder die het aangaat, verwittigt onven/vijld de netbeheerder van het lan—
delijk hoogspanningsnet en de Autoriteit Consument en Markt.

aan zijn in het derde lid bedoelde verplichting voldoet, treedt de in artikel 11.6 ge—
noemde regeling voor de betreffende aansluiting in werking. De netbeheerder die het
aangaat, verwittigt onvenNijld de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en
de Autoriteit Consument en Markt.

[15-11-1999] beslui199-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

[15-11-1999] beslui199-005
[01-07-2005] besluit P7500042I4
[18-12-2015] besluit 2015/207581
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

Artikel 10.7
53—2—6fl De aanvraag om een erkenning als pregraaaveranMeerdelijke—BRP wordt schrifte—

lijk en ondertekend door een bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet velgens—overeenkomstig een door de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet uit te geven model waarmee de aanvrager zich na het
ontvangen van een erkenning verbind tot het naleven van de voonNaarden voor het

Artikel 10.7
1. De aanvraag om een erkenning als BRP wordt schriftelijk en ondertekend door een

bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
overeenkomstig een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te
geven model waarmee de aanvrager zich, na het ontvangen van een erkenning, verbind
tot het naleven van de voonNaarden voor het uitoefenen van balanceringsverantwoor—
delijkheid van dit hoofdstuk.uitoetensn“magmas antwoord "

‘19..“ dithoofdstuk-
$3724 Dit is een overgangsbepaling voor de

periode tot en met 31-12-2000. Dit
artikel Kan dus strafieloos geschrapt
worden.

[15-11-1999] beslui199-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

53—2—9fl De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen na
ontvangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als programma-
vemnmgerdelfike—BRP in aanmerking kan worden gebracht.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen na ont—
vangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als BRP in aanmer—
king kan worden gebracht.

[15-11-1999] beslui199-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

8372—10 Q Indien bij de aanvraag niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt, wordt de in 53728
het zevendeqesde lid genoemde termijn opgeschort totdat is voldaan aan het ver—
zoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet om verstrekking van
de ontbrekende gegevens.

Indien bij de aanvraag niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt, wordt de in het
zesde lid genoemde termijn opgeschort totdat is voldaan aan het verzoek van de net—
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet om verstrekking van de ontbrekende
gegevens.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-07-2005] besluit P7500042I4
[18-12-2015] besluit 2015/207581
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

53:24.4 % Onverminderd het overigens bij of krachtens de WePElektriciteitswet 1998 bepaalde,
wordt een erkenning verleend, nadat:
a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat

de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratie—

BR-2018-l4l7 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Onverminderd het overigens bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 bepaalde, wordt
een erkenning verleend, nadat:
a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat

de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve
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[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 ve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om programmaverantwoordelijk-heid balanceringsverantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen, en
b. de aanvrager financiële zekerheid heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in ar-tikel 10.8. zich jegens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in een

eenvormige overeenkomst heeft verbonden tot naleving van de voorwaarden voor
het uitoefenen van programmaverantwoordelijkheid , welke voorwaarden betrek-king hebben op de door de aanvrager, tenzij hij vergunninghouder in de zin van de
wet is, te verstrekken financiële zekerheden, op de naleving van de krachtens artikel36 van de Wet Elektriciteitswet 1998 door de Autoriteit Consument en Markt vast-
gestelde voorwaarden codes , op de betaling van op grond van de overeenkomstverschuldigd geworden bedragen en op de gevallen waarin en de voorwaarden
waaronder de overeenkomst eindigt of kan worden beëindigd.

en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om balanceringsverantwoordelijkheidte kunnen uitoefenen, en;
b. de aanvrager financiële zekerheid heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in ar-tikel 10.8.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.2.1311.5.Wanneer een eerdere erkenning van de aanvrager is ingetrokken, willigt de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet de aanvraag niet in dan nadat hij zich er-

van heeft vergewist dat de redenen die tot intrekking van de eerdere erkenning heb-
ben geleid niet meer aanwezig zijn en geen grond bestaat voor het vermoeden datdeze redenen zich opnieuw zullen voordoen.

5. Wanneer een eerdere erkenning van de aanvrager is ingetrokken, willigt de netbeheer-der van het landelijk hoogspanningsnet de aanvraag niet in dan nadat hij zich ervan
heeft vergewist dat de redenen die tot intrekking van de eerdere erkenning hebben ge-
leid niet meer aanwezig zijn en geen grond bestaat voor het vermoeden dat deze rede-nen zich opnieuw zullen voordoen.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.2.1412.6.De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verle-ning van een erkenning als programmaverantwoordelijke BRP zo spoedig mogelijk in
de Staatscourant publiceren, waarbij de naam, het adres en de woonplaats van de BRP
worden vermeld:.a. naam, adres en woonplaats van de programmaverantwoordelijke;
b. of sprake is van een volledige erkenning dan wel van een handelserkenning.

6. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verleningvan een erkenning als BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant publiceren, waarbij
de naam, het adres en de woonplaats van de BRP worden vermeld.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.2.15 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan in de in artikel S3.2.11 hetnegende lid, onderdeel b, genoemde overeenkomst geen andere voorwaarden stellen

voor erkenning als programmaverantwoordelijke dan in deze paragraaf dit artikel zijnopgenomen.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Bijlage 5: Bepaling van de omvang van de financiële zekerstelling, vereist voorhet uitoefenen van programmaverantwoordelijkheid.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I Handelserkenning Artikel 10.11

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
I.1. 1. De omvang van de door een programmaverantwoordelijke met een handelserkenning

te stellen zekerheid wordt afgeleid van het hoogste netto-transactievolume in MWhvan die programmaverantwoordelijke met enige andere programmaverantwoordelijke
gedurende één etmaal.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II Volledige erkenning Artikel 10.12 10.8 Artikel 10.8

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.2.1210.1.De in S3.2.11 het negende lid bedoelde financiële zekerheid, bedoeld in artikel 10.7,

vierde lid, onderdeel b, wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie overeenkom-stig een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven mo-
del, al dan niet, naar keuze van de programmaverantwoordelijke BRP, aangevuld met
een bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangehouden deposito.Met betrekking tot de vaststelling en de wijziging van de omvang van de te stellen fi-
nanciële zekerheid geldt het bepaalde in bijlage 5 artikel 10.11 en 10.12.

1. De financiële zekerheid, bedoeld in artikel 10.7, vierde lid, onderdeel b, wordt gesteld in
de vorm van een bankgarantie overeenkomstig een door de netbeheerder van het lan-delijk hoogspanningsnet uit te geven model, al dan niet, naar keuze van de BRP, aange-
vuld met een bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangehouden
deposito.

Omdat de bepalingen uit devoormalige bijlage 5 nu direct in decodetekst staan, is deze verwijzingniet meer nodig

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.1. 1.2. De omvang van de door een programmaverantwoordelijke met een volledige erken-

ning BRP te stellen zekerheid wordt afgeleid van
a. het hoogste netto-transactievolume in MWh van die programmaverantwoordelijkeBRP met enige andere programmaverantwoordelijke BRP voor alle uren gedurende

één etmaal, en;b. de totale transportcapaciteit van de aansluitingen van afnemers, niet zijnde be-

2. De omvang van de door een BRP te stellen zekerheid wordt afgeleid van
a. het hoogste netto-transactievolume in MWh van die BRP met enige andere BRP

voor alle uren gedurende één etmaal, en;b. de totale transportcapaciteit van de aansluitingen van grootverbruikers, waarvoor hij
balanceringsverantwoordelijkheid draagt.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 ve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om programmaverantweerdelijk-
heid—baIanceringsverantwoordeli‘kheid te kunnen uitoefenen, en

b. de aanvrager financiéle zekerheid heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in ar—
tikel 10.8. ' '

en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om balanceringsverantwoordelijkheid
te kunnen uitoefenen, en;

b. de aanvrager financiéle zekerheid heeft gesteld overeenkomstig het bepaalde in ar—
tikel 10.8.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

WWanneer een eerdere erkenning van de aanvrager is ingetrokken, willigt de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet de aanvraag niet in dan nadat hij Zich er—
van heeft vergewist dat de redenen die tot intrekking van de eerdere erkenning heb—
ben geleid niet meer aanwezig zijn en geen grond bestaat voor het vermoeden dat
deze redenen Zich opnieuw zullen voordoen.

5. Wanneer een eerdere erkenning van de aanvrager is ingetrokken, willigt de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet de aanvraag niet in dan nadat hij Zich ervan
heeft vergewist dat de redenen die tot intrekking van de eerdere erkenning hebben ge—
Ieid niet meer aanwezig zijn en geen grond bestaat voor het vermoeden dat deze rede—
nen Zich opnieuw zullen voordoen.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

W6.De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verle—
ning van een erkenning als pregrammaverantweerdeliikeBRP zo spoedig mogelijk in
de Staatscourant publiceren, waarbij de naam, het adres en de woonplaats van de BRP
worden vermelds.

6. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verlening
van een erkenning als BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant publiceren, waarbij
de naam, het adres en de woonplaats van de BRP worden vermeld.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

ll—VolledigeerkenningArtikel 1042—103 Artikel 10.8

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

ssa'ZTl—AQL De in WWfinanciéle zekerheid bedoeld in artikel 10.7
vierde lid onderdeel b wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie overeenkom—
stig een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven mo—
del, a| dan niet, naar keuze van de pregrammaverantweerdelijke—LRP aangevuld met
een bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangehouden deposito.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

1. De financiéle zekerheid, bedoeld in artikel 10.7, vierde lid, onderdeel b, wordt gesteld in
de vorm van een bankgarantie overeenkomstig een door de netbeheerder van het Ian—
delijk hoogspanningsnet uit te geven model, al dan niet, naar keuze van de BRP, aange—
vuld met een bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangehouden
deposito.

Omdat de bepalingen uit de
voomIalige bijlage 5 nu direct in de
codetekst staan, is deze venuijzing
niet meer nodig

De omvang van de door eenWWW
ningBRP te stellen zekerheid wordt afgeleid van
a. het hoogste netto—transactievolume in MWh van die pregammaveranhwoordelijke

BRP met enige andere pregrammaveranhfleerdelijke—BRP voor alle uren gedurende
één etmaal, en;

b. de totale transportcapaciteit van de aansluitingen van afnemers—niet—zijnde—be-

BR-2018-l4l7 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

2. De omvang van de door een BRP te stellen zekerheid wordt afgeleid van
a. het hoogste netto—transactievolume in MWh van die BRP met enige andere BRP

voor alle uren gedurende één etmaal, en;
b. de totale transportcapaciteit van de aansluitingen van grootverbruikers, waarvoor hij

balanceringsverantwoordelijkheid draagt.
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schermde afnemers grootverbruikers, waarvoor hij programmaverantwoordelijk-heid balanceringsverantwoordelijkheid draagt.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I.2. 2.3. De eerste maal is de omvang van de te stellen zekerheid gebaseerd op het door de
programmaverantwoordelijke BRP verwachte hoogste netto-transactievolume als on-der 1 bedoeld in het eerste tweede lid, onderdeel a, met een ondergrens van 50 MW.

3. De eerste maal is de omvang van de te stellen zekerheid gebaseerd op het door de BRP
verwachte hoogste netto-transactievolume als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a,met een ondergrens van 50 MW.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.2. Het voor de programmaverantwoordelijke met een handelserkenning onder I inartikel 10.11 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling van het

onder II.1 in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde element voor de bepaling van de
omvang van de te stellen zekerheid, behoudens dat de onder I.3 in artikel 10.11, der-de lid, genoemde vermenigvuldiging met de factor 2 niet wordt toegepast. Het resul-
terende bedrag wordt onder II.7 in het negende lid aangeduid met de letter ‘A’.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
I.3. 3.4. De onder 1 in het eerste tweede lid, onderdeel a, bedoelde omvang wordt vermenig-vuldigd met de factor 2, waarna het product wordt vermenigvuldigd met de gemid-

delde marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de
bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid, met een ondergrens van € 40
per MWh. Het aldus resulterende bedrag is het bedrag waarvoor zekerheid moetworden gesteld wordt in het dertiende lid aangeduid met de letter 'A'.

4. De in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde omvang wordt vermenigvuldigd met degemiddelde marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand
aan de bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid, met een ondergrens van €
40 per MWh. Het resulterende bedrag wordt in het dertiende lid aangeduid met de let-
ter 'A'.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
I.4. 4.5. Indien wordt vastgesteld dat het hoogste netto-transactievolume waarop de omvang

van de zekerstelling is gebaseerd meer dan incidenteel wordt overschreden, verhoogtde programmaverantwoordelijke BRP de zekerstelling op eerste schriftelijke verzoek
van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, waarbij de nieuwe omvang
zal worden gebaseerd op het hoogste netto-transactievolume dat in de zes vooraf-gaande weken gedurende één etmaal is vastgesteld.

5. Indien wordt vastgesteld dat het hoogste netto-transactievolume waarop de omvang
van de zekerstelling is gebaseerd meer dan incidenteel wordt overschreden, verhoogtde BRP de zekerstelling op eerste schriftelijke verzoek van de netbeheerder van het lan-
delijk hoogspanningsnet, waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het
hoogste netto-transactievolume dat in de zes voorafgaande weken gedurende één et-maal is vastgesteld.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
I.5. 5.6. Indien wordt vastgesteld dat het daadwerkelijk hoogste netto-transactievolume op

etmaalbasis structureel lager is dan het hoogste netto-transactievolume waarop deomvang van de zekerstelling is gebaseerd, verleent de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet op schriftelijk verzoek van de programmaverantwoordelijke BRPtoestemming tot verlaging van de zekerstelling, waarbij de nieuwe omvang zal wor-
den gebaseerd op het gemiddelde van de hoogste dagelijkse nettotransactievolumesin de zes voorafgaande weken, met een ondergrens van 50 MW.

6. Indien wordt vastgesteld dat het daadwerkelijk hoogste netto-transactievolume op
etmaalbasis structureel lager is dan het hoogste netto-transactievolume waarop de om-vang van de zekerstelling is gebaseerd, verleent de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet op schriftelijk verzoek van de BRP toestemming tot verlaging van dezekerstelling, waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het gemiddelde van
de hoogste dagelijkse nettotransactievolumes in de zes voorafgaande weken, met eenondergrens van 50 MW.

7. Indien een BRP balanceringsverantwoordelijkheid voor aansluitingen van grootverbrui-
kers draagt, heeft het in het vijfde en zesde lid bepaalde zowel betrekking op de trans-actievolumes van de BRP als op de transportcapaciteit van de aansluitingen waarvoor hij
balanceringsverantwoordelijkheid draagt, terwijl bovendien geldt dat indien in enige
maand de totale capaciteit van de aansluitingen waarvoor de balanceringsverantwoor-delijkheid bestaat met meer dan 50 MW wordt uitgebreid, de BRP gehouden is daarvan
onverwijld mededeling te doen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-net.

Voormalige tweede volzin van II. 8.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.3. 3.8. De transportcapaciteit, bedoeld onder II.1 in het eerste tweede lid, onderdeel b, wordt

bepaald aan de hand van de opgave door de andere netbeheerders aan de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet, waarbij de andere netbeheerders per
programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP eens per maand aan-geven hoeveel aansluitingen vallen in de klasse:
a. 2-10 MW;
b. 11-25 MW;c. 26-50 MW;
d. groter dan 50 MW, met vermelding van de capaciteit per aansluiting in deze klasse.

8. De transportcapaciteit, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt bepaald aan de
hand van de opgave door de andere netbeheerders aan de netbeheerder van het lande-
lijk hoogspanningsnet, waarbij de andere netbeheerders per BRP eens per maand aan-
geven hoeveel aansluitingen vallen in de klasse:a. 2-10 MW;
b. 11-25 MW;
c. 26-50 MW;d. groter dan 50 MW, met vermelding van de capaciteit per aansluiting in deze klasse.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.4. 4.9. Per programmaverantwoordelijke BRP wordt voor de onder II.3, onderdelen a-c in hetderde achtste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde klassen per klasse het aantal

aansluitingen in die klasse vermenigvuldigd met de laagste capaciteit van die klasse.
5.10. Voor de onder II.3 in het derde achtste lid, onderdeel d, genoemde klasse wordt

9. Per BRP wordt voor de in het achtste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde klassenper klasse het aantal aansluitingen in die klasse vermenigvuldigd met de laagste capaci-
teit van die klasse.

10. Voor de in het achtste lid, onderdeel d, genoemde klasse wordt uitgegaan van het

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

sehermele—ainemerkgrootverbruikers waarvoor hij programaveramweerdelijk-
heid—balanceringsverantwoordeli‘kheid draagt.

De eerste maal is de omvang van de te stellen zekerheid gebaseerd op het door de
pregrammaverantweerdelijkeBRP verwachte hoogste netto—transactievolume als en-
eler—l bedoeld in het eerste—tweed ‘ d deel 3 met een ondergrens van 50 MW.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

3. De eerste maal is de omvang van de te stellen zekerheid gebaseerd op het door de BRP
verwachte hoogste netto—transactievolume als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a,
met een ondergrens van 50 MW.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

De end-er—l—in het eerste—tweede lid onderdeel a bedoelde omvang wordt—vermenig-
vuldigd—met—deiaeter—Z—waama—het—preduet wordt vermenigvuldigd met de gemid—
delde marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de
bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid met een ondergrens van € 40
per MWh. Het aides resulterende bedrag Is—het—bedrag—waaiwepzekerheId—meet
werdengesteld wordtIn het dertiende lid aanqeduid met de letter 'A'.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

De in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde omvang wordt vermenigvuldigd met de
gemiddelde marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand
aan de bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid, met een ondergrens van €
40 per MWh. Het resulterende bedrag wordt in het dertiende lid aangeduid met de let—
ter 'A'.

Indien wordt vastgesteld dat het hoogste netto—transactievolume waarop de omvang
van de zekerstelling is gebaseerd meer dan incidenteel wordt overschreden, verhoogt
de pregrammaveranhweordelijkeflde zekerstelling op eerste schriftelijke verzoek
van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, waarbij de nieuwe omvang
zal worden gebaseerd op het hoogste netto—transactievolume dat in de zes vooraf—
gaande weken gedurende één etmaal is vastgesteld.

Indien wordt vastgesteld dat het hoogste netto—transactievolume waarop de omvang
van de zekerstelling is gebaseerd meer dan incidenteel wordt overschreden, verhoogt
de BRP de zekerstelling op eerste schriftelijke verzoek van de netbeheerder van het lan—
delijk hoogspanningsnet, waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het
hoogste netto—transactievolume dat in de zes voorafgaande weken gedurende één et—
maal is vastgesteld.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

Indien wordt vastgesteld dat het daadwerkelijk hoogste netto—transactievolume op
etmaalbasis structureel lager is dan het hoogste netto—transactievolume waarop de
omvang van de zekerstelling is gebaseerd, verleent de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet op schriftelijk verzoek van de programmaverantweerdeliike—m
toestemming tot verlaging van de zekerstelling, waarbij de nieuwe omvang zal wor—
den gebaseerd op het gemiddelde van de hoogste dagelijkse nettotransactievolumes
in de zes voorafgaande weken, met een ondergrens van 50 MW.

Indien wordt vastgesteld dat het daadwerkelijk hoogste netto—transactievolume op
etmaalbasis structureel lager is dan het hoogste netto—transactievolume waarop de om—
vang van de zekerstelling is gebaseerd, verleent de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet op schriftelijk verzoek van de BRP toestemming tot verlaging van de
zekerstelling, waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het gemiddelde van
de hoogste dagelijkse nettotransactievolumes in de zes voorafgaande weken, met een
ondergrens van 50 MW.

Indien een BRP balanceringsverantwoordelijkheid voor aansluitingen van grootverbrui—
kers draagt, heeft het in het vijfde en zesde lid bepaalde zowel betrekking op de trans—
actievolumes van de BRP als op de transportcapaciteit van de aansluitingen waarvoor hij
balanceringsverantwoordelijkheid draagt, terwijl bovendien geldt dat indien in enige
maand de totale capaciteit van de aansluitingen waarvoor de balanceringsverantwoor—
delijkheid bestaat met meer den 50 MW wordt uitgebreid, de BRP gehouden is daarvan
onverwijld mededeling te doen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings—
net.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

De transportcapaciteit, bedoeld ender—I-ITl—in het eerste—tweede lid onderdeel b, wordt
bepaald aan de hand van de opgave door de andere netbeheerders aan de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet, waarbij de andere netbeheerders per
programmaverantweerdelijke—met—een—volledige—erkenning—B—RPeens per maand aan—
geven hoeveel aansluitingen vallenIn de klasse:
a. 2—10 MW;
b. 11-25 MW;
c. 26-50 MW;
d. groter den 50 MW, met vermelding van de capaciteit per aansluiting in deze klasse.

De transportcapaciteit, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt bepaald aan de
hand van de opgave door de andere netbeheerders aan de netbeheerder van het lande—
lijk hoogspanningsnet, waarbij de andere netbeheerders per BRP eens per maand aan—
geven hoeveel aansluitingen vallen in de klasse:
a. 2—10 MW;
b. 11—25 MW;
c. 26—50 MW;
d groter dan 50 MW, met vermelding van de capaciteit per aansluiting in deze klasse.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

510.

Per pregrammaverenaueerdelijke—BRP wordt voor de ender—I-IgrendeFdelen—a-c—in het
derdeachtste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde klassen per klasse het aantal
aansluitingen in die klasse vermenigvuldigd met de laagste capaciteit van die klasse.
Voor de ender—H.—%in het derdeachtste lid onderdeel d, genoemde klasse wordt

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Per BRP wordt voor de in het achtste lid, onderdelen a tot en met c, genoemde klassen
per klasse het aantal aansluitingen in die klasse vermenigvuldigd met de laagste capaci—
teit van die klasse.

10. Voor de in het achtste lid, onderdeel d, genoemde klasse wordt uitgegaan van het

Voormalige Meade vulzin van ||. 8.
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uitgegaan van het totaal van de feitelijke capaciteit van de aansluitingen in die klasse. totaal van de feitelijke capaciteit van de aansluitingen in die klasse.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

II.5. 6.11. Het onder II.1 in het eerste tweede lid, onderdeel ab, bedoelde element voor de
bepaling van de omvang van de door een programmaverantwoordelijke BRP te stellen
zekerheid is gebaseerd op de overeenkomstig II.3 en II.4 het derde achtste tot en metvijfde tiende lid bepaalde capaciteit voor die programmaverantwoordelijke BRP, ver-
menigvuldigd met 24, met een ondergrens van 50 MW.

11. Het in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde element voor de bepaling van de omvang
van de door een BRP te stellen zekerheid is gebaseerd op de overeenkomstig het acht-
ste tot en met tiende lid bepaalde capaciteit voor die BRP, vermenigvuldigd met 24, meteen ondergrens van 50 MW.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.6. 7.12. Het onder II.5 in het zesde elfde lid bedoelde product wordt vermenigvuldigd met de

gemiddelde marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand
aan de bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid, met een ondergrens van€ 40 per MWh. Het resulterende bedrag wordt onder II.8 in het negende dertiende lid
aangeduid met de letter ‘B’.

12. Het in het elfde lid bedoelde product wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde
marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de bepa-
ling van de omvang van de te stellen zekerheid, met een ondergrens van € 40 per MWh.Het resulterende bedrag wordt in het dertiende lid aangeduid met de letter ‘B’.

Laatste zin ter verduidelijking

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.7. 8. Indien en zolang de programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRPslechts de prikkelcomponent van de onbalansprijs verschuldigd is, wordt, afwijking

van het onder II.6 in het zevende tiende lid bepaalde, het onder II.5 in het zesde ne-
gende lid bedoelde product vermenigvuldigd met het actuele bedrag van de prikkel-
component, waarbij evenwel geldt dat het bedrag van de te stellen zekerheid nooitlager wordt gesteld dan EUR € 25.000, ongeacht of de berekening volgens II.8 het ne-
gende twaalfde lid op een lager bedrag uitkomt.

Deze passage wordt niet gebruikt.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
II.8. 9.13. Het bedrag waarvoor de programmaverantwoordelijke met een volledige erkenningBRP zekerheid dient te stellen wordt vervolgens aldus bepaald:

a. indien geldt (2 x A) > B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: 2 x A;
b. indien geldt (2 x A) < B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: A + B.
Het bepaalde onder I.4 en I.5 in artikel 10.11, het vierde en vijfde lid, is van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande dat het daar bepaalde zowel betrekkingheeft op de transactievolumes van de programmaverantwoordelijke BRP als op de
transportcapaciteit van de aansluitingen waarvoor hij programmaverantwoordelijk-
heid balanceringsverantwoordelijkheid draagt, terwijl bovendien geldt dat indien inenige maand de totale capaciteit van de aansluitingen waarvoor de programmaver-
antwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid bestaat met meer dan 50 MWwordt uitgebreid, de programmaverantwoordelijke BRP gehouden is daarvan onver-
wijld mededeling te doen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

13. Het bedrag waarvoor de BRP zekerheid dient te stellen wordt vervolgens aldus bepaald:a. indien geldt (2 x A) > B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: 2 x A;
b. indien geldt (2 x A) < B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: A + B.

Laatste volzin (aanngepast) verplaatstnaar nieuwe lid 6.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.4 Verplichting tot het uitoefenen van programmaverantwoordelijkheid
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.14 10.9
S3.4.1 1. Een programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP is jegens de

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet steeds verplicht programmaverant-
woordelijkheid oefent balanceringsverantwoordelijkheid uit te oefenen met betrek-king tot voor de aansluitingen waarvoor hij in het aansluitingenregister op enig mo-
ment als programmaverantwoordelijke BRP is vermeld.

Artikel 10.9
1. Een BRP oefent balanceringsverantwoordelijkheid uit voor de aansluitingen waarvoor hij

in het aansluitingenregister op enig moment als BRP is vermeld.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.4.2 2. Ten aanzien van de verplichting van een programmaverantwoordelijke BRP om met

betrekking tot een aansluiting programmaverantwoordelijkheid balanceringsverant-
woordelijkheid uit te oefenen, mag de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet afgaan op hetgeen in het aansluitingenregister omtrent de programmaver-
antwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor die aansluiting is vermeld,onverminderd het recht van die programmaverantwoordelijke BRP op correctie van
een onjuiste vermelding en onverminderd zijn aanspraak jegens de desbetreffende
netbeheerder tot vergoeding van de kosten die door een aan die netbeheerder toe terekenen onjuiste vermelding zijn veroorzaakt.

2. Ten aanzien van de verplichting van een BRP om met betrekking tot een aansluiting
balanceringsverantwoordelijkheid uit te oefenen, mag de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet afgaan op hetgeen in het aansluitingenregister omtrent de balance-ringsverantwoordelijkheid voor die aansluiting is vermeld, onverminderd het recht van
die BRP op correctie van een onjuiste vermelding en onverminderd zijn aanspraak je-gens de desbetreffende netbeheerder tot vergoeding van de kosten die door een aan
die netbeheerder toe te rekenen onjuiste vermelding zijn veroorzaakt.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.5 Einde erkenning

uitgegaan van het totaal van de feitelijke capaciteit van de aansluitingen in die klasse. totaal van de feitelijke capaciteit van de aansluitingen in die klasse.
[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7

11% éll. Het enda—Hrkin het emtweede lid onderdeel ah, bedoelde element voor de
bepaling van de omvang van de door een programmavmdelijke—BRP te stellen
zekerheid is gebaseerd op de overeenkomstig Mhet deFde—achtste tot en met
5%"tiende lid bepaalde capaciteit voor die pregrammaveranhfleerdelijke—fl, ver—
menigvuldigd met 24, met een ondergrens van 50 MW.

11. Het in het tweede lid, onderdeel b, bedoelde element voor de bepaling van de omvang
van de door een BRP te stellen zekerheid is gebaseerd op de overeenkomstig het acht—
ste tot en met tiende lid bepaalde capaciteit voor die BRP, vermenigvuldigd met 24, met
een ondergrens van 50 MW.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7

Ike 1.12. Het ender—I-Ié—in het zesele—elfde lid bedoelde product wordt vermenigvuldigd met de
gemiddelde marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand
aan de bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid met een ondergrens van
€ 40 per MWh. Het resulterende bedrag wordt Min het Mderfiende lid
aangeduid met de letter ‘B’.

12. Het in het elfde lid bedoelde product wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde
marktprijs van energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de bepa—
ling van de omvang van de te stellen zekerheid, met een ondergrens van € 40 per MWh.
Het resulterende bedrag wordt in het dertiende lid aangeduid met de letter 'B’.

Laatste zin ter verduidelijking

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7

Deze passage wordt niet gebruikt.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7

14:8». $13. Het"bedrag waarvoor de pregmnmaveranhfleerdelijke—met—een—velledige—erkenning
BRP zekerheid client te stellen wordt vervolgens aldus bepaald:
a. indien geldt (2 x A) > B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: 2 x A;
b. indien geldt (2 x A) < B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: A + B.

Het bepaalde ondeILMFeHJTEein aFtikel—logrkhet vierde en vi’fde lid is van overeen—
komstige toepassing, met dien verstande dat het daar bepaalde zowel betrekking
heeft op de transactievolumes van de pregrawmaverantweerdelijke—B—RPals op de
transportcapaciteit van de aansluitingen waarvoor hij pregmmmaverantweerdelfile
heiel—balanceringsverantwoordeli kheid draagt, terwijl bovendien geldt dat indien in
enige maand de totale capaciteit van de aansluitingen waarvoor de pregrammaver—
antwoordelijkheieLbalanceringsverantwoordeli‘kheid bestaat met meer dan 50 MW
wordt uitgebreid, de pregrammavemnhfleerdelijke—flgehouden is daarvan onver—
wijld mededeling te doen aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

13. Het bedrag waarvoor de BRP zekerheid dient te stellen wordt vervolgens aldus bepaald:
a. indien geldt (2 x A) > B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: 2 x A;
b. indien geldt (2 x A) < B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: A + B.

Laatste vulzin (aanngepast) verplaaisl
naar nieuwe lid 6.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7 534—1;

weerdelijkheid—oefent balancerIngsverantwoordelukheld uit te—eef-enen—met—betrele
king49t voor de aansluitingen waarvoor hijIn het aansluitingenregister op enig mo—
ment als prograrnmaverantweordelfikeBRP is vermeld.

Artikel 10.9
1. Een BRP oefent balanceringsverantwoordelijkheid uit voor de aansluitingen waarvoor hij

in het aansluitingenregister op enig moment als BRP is vermeld.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7

534—22 Ten aanzien van de verplichting van een pregraaaveranMeerdelijke—BRP om met
betrekking tot een aansluiting programmaveranhueerdelijkheid—balanceringsverant—
woordeliikheid uit te oefenen, mag de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet afgaan op hetgeenIn het aansluitingenregister omtrent de pregrammaver—
antweerdelijleheid—balanceringsverantwoordelikheid voor die aansluiting is vermeld,
onverminderd het recht van die pregrammaveranhweordelijkeLBRP op correctie van
een onjuiste vermelding en onverminderd zijn aanspraak jegens de desbetref‘fende
netbeheerder tot vergoeding van de kosten die door een aan die netbeheerder toe te
rekenen onjuiste vermelding zijn veroorzaakt.

2. Ten aanzien van de verplichting van een BRP om met betrekking tot een aansluiting
balanceringsverantwoordelijkheid uit te oefenen, mag de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet afgaan op hetgeen in het aansluitingenregister omtrent de balance—
ringsverantwoordelijkheid voor die aansluiting is vermeld, onverminderd het recht van
die BRP op correctie van een onjuiste vermelding en onverminderd zijn aanspraakje—
gens de desbetref‘fende netbeheerder tot vergoeding van de kosten die door een aan
die netbeheerder toe te rekenen onjuiste vermelding zijn veroorzaakt.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12—07-2018]voorstel BR—201 8-141 7
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[15-11-1999] besluit 99-005[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.15 10.10
S3.5.1 1. De programmaverantwoordelijkheid met volledige erkenning van een BRP natuurlijke

of rechtspersoon als bedoeld in S3.1.1 artikel 10.1, eerste lid, wordt ingetrokken metingang van de datum waarop de in S3.2.11 artikel 10.10, negende lid, onderdeel b,
bedoelde overeenkomst is geëindigd netbeheerder van het landelijke hoogspan-
ningsnet hiertoe besluit overeenkomstig artikel 10.35, eerste en tweede lid, ongeachtof zijn inschrijving in het PV-register programmaverantwoordelijkenregister BRP-
register op die datum is doorgehaald en de intrekking van zijn erkenning is gepubli-ceerd, een en ander als bedoeld in S3.5.2 en S3.5.3 het tweede en derde lid.

Artikel 10.10
1. De erkenning van een BRP wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de

netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet hiertoe besluit overeenkomstig arti-kel 10.35, eerste en tweede lid, ongeacht of zijn inschrijving in het BRP-register op die
datum is doorgehaald en de intrekking van zijn erkenning is gepubliceerd, een en ander
als bedoeld in het tweede en derde lid.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.5.2 2. Wanneer de programmaverantwoordelijkheid met volledige erkenning van een
natuurlijke of rechtspersoon BRP is ingetrokken, stelt de netbeheerder van het lande-lijk hoogspanningsnet de andere netbeheerders en programmaverantwoordelijken
BRP's daarvan onverwijld in kennis en haalt hij de desbetreffende inschrijving in hetPV-register programmaverantwoordelijkenregister BRP-register door.

2. Wanneer de erkenning van een BRP is ingetrokken, stelt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet de andere netbeheerders en BRP's daarvan onverwijld inkennis en haalt hij de desbetreffende inschrijving in het BRP-register door.

[15-11-1999] besluit 99-005[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.5.3 3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de intrekking van een
erkenning van een programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP zospoedig mogelijk in de Staatscourant, onder vermelding van naam, adres en woon-
plaats van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede van de datum waaropde erkenning is ingetrokken en van de datum waarop zijn inschrijving in het PV-
register programmaverantwoordelijkenregister BRP-register is doorgehaald.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de intrekking van een
erkenning van een BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant, onder vermelding vannaam, adres en woonplaats van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede van
de datum waarop de erkenning is ingetrokken en van de datum waarop zijn inschrijvingin het BRP-register is doorgehaald.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.6 Energieprogramma’s § 10.3 Energieprogramma’s § 10.3 Energieprogramma’s

[15-11-1999] besluit 99-005[18-11-2000] besluit 00-074[09-11-2010] besluit 103385/22[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.16 10.11
S3.6.1 1. Een programmaverantwoordelijke BRP dient dagelijks vóór 09:00 uur of een door de

gezamenlijke netbeheerders in onderling overleg te bepalen ander tijdstip bij de net-beheerder van het landelijk hoogspanningsnet een planning in van importen, expor-
ten en transits van elektriciteit extern commercieel handelsprogramma voor de vol-gende dag (“IET-planning”), die in dat voortvloeient uit eerder verkregen toestem-
ming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor importen, expor-ten en transits voor meer dan één dag.

Artikel 10.11
1. Een BRP dient dagelijks vóór 09:00 uur of een door de gezamenlijke netbeheerders in

onderling overleg te bepalen ander tijdstip bij de netbeheerder van het landelijk hoog-spanningsnet een extern commercieel handelsprogramma voor de volgende dag in dat
voortvloeit uit eerder verkregen toestemming van de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet voor importen, exporten en transits voor meer dan één dag.

Overwegen of transits nog relevantzijn.

[15-11-1999] besluit 99-005[09-11-2010] besluit 103385/22[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.2 2. Uiterlijk twee uur en 15 minuten na het tijdstip waarop de het in S3.6.1 het eerste lid
bedoelde planning extern commercieel handelsprogramma moet zijn ingediend, be-richt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de programmaverant-
woordelijke BRP welke in de planning het extern commercieel handelsprogramma
opgenomen importen, exporten en transits hij, rekening houdend met de beschikbarecapaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor de volgende dag
heeft toegewezen en welke ruimte ten behoeve van de spotmarkt voor de volgendedag beschikbaar is op de landsgrensoverschrijdende verbindingen.

2. Uiterlijk twee uur en 15 minuten na het tijdstip waarop het in het eerste lid bedoelde
extern commercieel handelsprogramma moet zijn ingediend, bericht de netbeheerdervan het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP welke in het extern commercieel han-
delsprogramma opgenomen importen, exporten en transits hij, rekening houdend met
de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor de vol-gende dag heeft toegewezen en welke ruimte ten behoeve van de spotmarkt voor de
volgende dag beschikbaar is op de landsgrensoverschrijdende verbindingen.

[15-11-1999] besluit 99-005[21-11-2006] besluit 102227/43[14-11-2007] besluit 102746/47[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.3 3. Indien de toewijzing, bedoeld in S3.6.2 het tweede lid, niet overeenstemt met de
planning het extern commercieel handelsprogramma, bedoeld in S3.6.1 het eerste lid,dient de programmaverantwoordelijke BRP bij de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet vóór 14:00 uur op dezelfde dag een bijgestelde planning externcommercieel handelsprogramma in.

3. Indien de toewijzing, bedoeld in het tweede lid, niet overeenstemt met het extern
commercieel handelsprogramma, bedoeld in het eerste lid, dient de BRP bij de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet vóór 14:00 uur op dezelfde dag een bijge-
steld extern commercieel handelsprogramma in.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.6.4 4. Indien de IET-planning het extern commercieel handelsprogramma of bijgestelde IET-

planning extern commercieel handelsprogramma voor de volgende dag niet vóór hetin S3.6.1 het eerste lid onderscheidenlijk S3.6.3 het derde lid bedoelde tijdstip is inge-
diend, wijst de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geen capaciteit op
landsgrensoverschrijdende verbindingen ten behoeve van de in die planning dat ex-tern commercieel handelsprogramma opgenomen transporten toe.

4. Indien het extern commercieel handelsprogramma of bijgesteld extern commercieel
handelsprogramma voor de volgende dag niet vóór het in het eerste lid onderscheiden-lijk het derde lid bedoelde tijdstip is ingediend, wijst de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet geen capaciteit op landsgrensoverschrijdende verbindingen ten be-
hoeve van de in dat extern commercieel handelsprogramma opgenomen transportentoe.

[15-11-1999] besluit 99-005 Artikel 10.17 10.12 Artikel 10.12 "waar in mede …" is overbodig, want

[15-11-1999] besluit 99-005
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikel «1071—5—10.10
53%;; De pregrammaveranhueerdelijkheid—met—velledige—erkenning van een BRP natuurlijke

ef—Feehtsperseen—als—bedeeld—in SST1—1—artikel 10.1 eerste lid wordt ingetrokken met
ingang van de datum waarop de mési—Ll—W
bedoelde—overeenkenqst—is—geéindigeknnetbeheerder van het landeli ke hoogspan—
ninqsnet hiertoe besluit overeenkomstiq artikel 10.35, eerste en tweede lid, ongeacht
of zijn inschrijving in hetW
register op die datumIs doorgehaald en de intrekking van zijn erkenningIs gepubli—
ceerd, een en ander als bedoeld inWhet tweede en derde lid.

Artikel 10.10
1. De erkenning van een BRP wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de

netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet hiertoe besluit overeenkomstig arti—
kel 10.35, eerste en tweede lid, ongeacht of zijn inschrijving in het BRP-register op die
datum is doorgehaald en de intrekking van zijn erkenning is gepubliceerd, een en ander
als bedoeld in het tweede en derde lid.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-08-2013] besluit 103834/122
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[15-11-1999] besluit 99-005
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

5%72; Wanneer de pregrammaveranhueerdeliikheid—met—vefledige—erkenning van een
natuurliike—ef—Feehtsperseen_BRPIs ingetrokken, stelt de netbeheerder van het lande—
lijk hoogspanningsnet de andere netbeheerders en programmaverantwoordelijken
BRP's daarvan onverwijldIn kennis en haalt hij de desbetref‘fende inschrijving in het
WEN”-register door

2. Wanneer de erkenning van een BRP is ingetrokken, stelt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet de andere netbeheerders en BRP's daarvan onverwijld in
kennis en haalt hi] de desbetreffende inschrijving in het BRP—register door.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de intrekking van een
erkenning van een BRP zo spoedig mogelijk in de Staatscourant, onder vermelding van
naam, adres en woonplaats van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede van
de datum waarop de erkenning is ingetrokken en van de datum waarop zijn inschrijving
in het BRP—register is doorgehaald.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

$3§.—3 1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de intrekking van een
erkenning van een pregramlnaverantweerdelgke—met—velledige—erkermWBRPzo
spoedig mogelijkIn de Staatscourant, onder vermelding van naam, adres en woon—
plaats van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede van de datum waarop
de erkenning is ingetrokken en van de datum waarop zijn inschrijving in het RV—
WBRP—register is doorgehaald.

SS:6—Energiepreg¥amma—’s—§ 10.3 Energiegrogramma's § 10.3 Energieprogramma's

[15-11-1999] besluit 99-005
[18-11-2000] besluit 00-074

Artikel «10.45—10.11 Artikel 10.11 Overwegen 01 transits nag relevant
zijn.

[09.11.20101besmn103385122 535$; Een pregrammaverantwoordelijkeBRPdient dagelijks voor 09:00 uur of een door de 1. Een BRP dient dagelijks voor 09:00 uur of een door de gezamenlijke netbeheerders in
[01-08-2013][JESIUit103334/122 gezamenlijke netbeheerdersIn onderling overleg te bepalen ander tijdstip bi] de net— onderling overleg te bepalen ander tijdstip bij de netbeheerder van het landelijk hoog-
[lg-333333333: 3513312313: beheerder van het landeli]k hoogspanningsnet een planning—in—van—imperten—eaeper— spanningsnet een extern commercieel handelsprogramma voor de volgende dag in dat

ten—en—transits—van—elektrieiteit—extern commercieel handelsprogramma voor de vol— voortvloeit uit eerder verkregen toestemming van de netbeheerder van het landelijk
gende dag (lIEF—planning1),—dieIn dat voortvloeient uit eerder verkregen toestem— hoogspanningsnet voor importen, exporten en transits voor meer dan één dag.
ming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor importen, expor—
ten en transits voor meer dan één dag.

[15-11-19991besluit99-005 $37672; Uiterlijk twee uur en 15 minuten na het tijdstip waarop de—tin 5316—1—het eerste lid 2. Uiterlijk twee uur en 15 minuten na het tijdstip waarop het in het eerste lid bedoelde
{33:32):31nzlrz'ttegfiggl1i1386 bedoelde planning—extern commercieel handelsprogramma moet zijn ingediend, be— extern commercieel handelsprogramma moet zijn ingediend, bericht de netbeheerder
[12-07-2018]voorstel BR_2018_1417 richt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de pregrammaverant— van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP welke in het extern commercieel han—

weerdelijke—flwelke in de—planning—het extern commercieel handelsprogramma delsprogramma opgenomen importen, exporten en transits hij, rekening houdend met
opgenomen importen, exporten en transits hij, rekening houdend met de beschikbare de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor de vol—
capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor de volgende dag gende dag heeft toegewezen en welke ruimte ten behoeve van de spotmarkt voor de
heeft toegewezen en welke ruimte ten behoeve van de spotmarkt voor de volgende volgende dag beschikbaar is op de landsgrensoverschrijdende verbindingen.
dag beschikbaar is op de landsgrensoverschrijdende verbindingen.

[15-11-19991besluit99-005 $3763; Indien de toewijzing, bedoeld in 53:672—het tweede lid niet overeenstemt met ale 3. Indien de toewijzing, bedoeld in het tweede lid, niet overeenstemt met het extern
lillll33331323333331: planning—het extern commercieel handelsprogramma bedoeld in S%6.—1—het eerste lid commercieel handelsprogramma, bedoeld in het eerste lid, dient de BRP bij de netbe—
[]7_05_2013]VDO,519|BR_2018_1335 client de programmaveranhmeerdelijke—flbij de netbeheerder van het landelijk heerder van het landelijk hoogspanningsnet voor 14:00 uur op dezelfde dag een bijge—
[12-07-20181voorstelBR-2018-1417 hoogspanningsnet voor 14:00 uur op dezelfde dag een bijgestelde planning—extern steld extern commercieel handelsprogramma in.

commercieel handelsprogramma in.

[15-11-19991besluit99-005 5%.44 Indien deJEi—planninghet extern commercieel handelsprogramma of bijgestelde IE—I— 4. Indien het extern commercieel handelsprogramma of bijgesteld extern commercieel
[17-05-2018]voor51el BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

planning extern commercieel handelsprogramma voor de volgende dag niet voor het
in S3:6A.—het eerste lid onderscheidenlijk S3763—het derde lid bedoelde tijdstip is inge—
diend, wijst de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geen capaciteit op
landsgrensoverschrijdende verbindingen ten behoeve van de in die—planning—dat ex—
tern commercieel handelsprogramma opgenomen transporten toe.

[15-11-1999] besluit 99-005

handelsprogramma voor de volgende dag niet voor het in het eerste lid onderscheiden—
lijk het derde lid bedoelde tijdstip is ingediend, wijst de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet geen capaciteit op landsgrensoverschrijdende verbindingen ten be—
hoeve van de in dat extern commercieel handelsprogramma opgenomen transporten
toe.

Artikel «10.17—10.12
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[21-11-2006] besluit 102227/43[14-11-2007] besluit 102746/47[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.6.5 1. Een programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP dient dagelijksvóór 14:00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met betrek-

king tot aansluitingen waarvoor hij programmaverantwoordelijke BRP is een energie-programma in, waarin mede een IET-planning is opgenomen.

Een BRP dient dagelijks vóór 14:00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet met betrekking tot aansluitingen waarvoor hij BRP is een energieprogramma
in.

dat volgt reeds uit de definitie vanenergieprogramma.

[15-11-1999] besluit 99-005[21-11-2006] besluit 102227/43[14-11-2007] besluit 102746/47[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.6 2. Een programmaverantwoordelijke met een handelserkenning dient dagelijks vóór
14:00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een energiepro-gramma met betrekking tot energietransacties voor de volgende dag in, waarin mede
een IET-planning is opgenomen.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Artikel 10.18 10.13
S3.6.7 1. Voor zover in de in S3.6.5 en S3.6.6 artikel 10.17 10.12 bedoelde energieprogramma’s

andere importen, exporten en transits externe commerciële handelsprogramma's zijnopgenomen dan de importen, exporten en transits externe commerciële handelspro-
gramma's die overeenkomstig S3.6.1 tot en met S3.6.4 artikel 10.16 10.11 zijn toege-
wezen, bericht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk een half
uur na het in S3.6.5 en S3.6.6 artikel 10.17 10.12 genoemde tijdstip welke van die im-
porten, exporten en transits externe commerciële handelsprogramma's hij, rekeninghoudend met de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindin-
gen, heeft toegewezen.

Artikel 10.13
1. Voor zover in de in artikel 10.12 bedoelde energieprogramma’s andere externe com-

merciële handelsprogramma's zijn opgenomen dan de externe commerciële handels-programma's die overeenkomstig artikel 10.11 zijn toegewezen, bericht de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk een half uur na het in artikel 10.12 ge-
noemde tijdstip welke van die externe commerciële handelsprogramma's hij, rekening
houdend met de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindin-
gen, heeft toegewezen.

[15-11-1999] besluit 99-005[21-11-2006] besluit 102227/43[14-11-2007] besluit 102746/47[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.8 2. In geval de toewijzing, bedoeld in S3.6.7 het eerste lid, niet overeenstemt met het inS3.6.5 en S3.6.6 artikel 10.17 10.12 bedoelde energieprogramma, dient de program-
maverantwoordelijke BRP bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetvóór 16:00 uur een met betrekking tot de IET-planning het extern commercieel han-
delsprogramma bijgesteld energieprogramma in.

2. In geval de toewijzing, bedoeld in het eerste lid, niet overeenstemt met het in artikel10.12 bedoelde energieprogramma, dient de BRP bij de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet vóór 16:00 uur een met betrekking tot het extern commercieel han-delsprogramma bijgesteld energieprogramma in.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.6.9 3. Artikel S3.6.4 10.16 10.11, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzienvan de planning van de in S3.6.7 en S3.6.8 het eerste en tweede lid bedoelde impor-

ten, exporten en transits externe commerciële handelsprogramma's.
3. Artikel 10.11, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in heteerste en tweede lid bedoelde externe commerciële handelsprogramma's.

[15-11-1999] besluit 99-005[21-11-2006] besluit 102227/43[14-11-2007] besluit 102746/47[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.10 4. Indien een toewijzing van transportcapaciteit als bedoeld in S3.6.2 artikel 10.16 10.11,tweede lid, of S3.6.7 artikel 10.17 10.13, eerste lid, niet vóór 17:30 uur op dezelfde dag
wordt bevestigd door de beheerder van dat deel van de desbetreffende landsgrens-overschrijdende verbinding dat niet in Nederland is gelegen, vervalt de toewijzing.

4. Indien een toewijzing van transportcapaciteit als bedoeld in artikel 10.11, tweede lid, ofartikel 10.13, eerste lid, niet vóór 17:30 uur op dezelfde dag wordt bevestigd door de
beheerder van dat deel van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende verbindingdat niet in Nederland is gelegen, vervalt de toewijzing.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.6.11 5. Zo spoedig mogelijk nadat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de

programmaverantwoordelijke BRP die het aangaat heeft ingelicht dat zich het inS3.6.10 het vierde lid bedoelde geval heeft voorgedaan, dient deze programmaver-
antwoordelijke BRP een wijziging van het energieprogramma in waarin het vervallen
van de toewijzing is verwerkt en waarbij het bepaalde in S3.6.17 artikel 10.19 10.14,vijfde lid, in acht is genomen.

5. Zo spoedig mogelijk nadat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de BRP
die het aangaat heeft ingelicht dat zich het in het vierde lid bedoelde geval heeft voor-gedaan, dient deze BRP een wijziging van het energieprogramma in waarin het vervallen
van de toewijzing is verwerkt en waarbij het bepaalde in artikel 10.14, vijfde lid, in acht is
genomen.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.12 6. Voor het geval een programmaverantwoordelijke met een volledige of met han-
delserkenning BRP in zijn energieprogramma een energietransactie heeft opgenomendie niet strookt met hetgeen omtrent die transactie is opgenomen in het energiepro-
gramma van een andere programmaverantwoordelijke BRP en deze inconsistentieniet vóór het tijdstip van ingang van dat energieprogramma is weggenomen, wordt
het aldus niet-verantwoorde deel van de energietransactie door de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet bij beide betrokken programmaverantwoordelijken
BRP's in rekening gebracht tegen de onbalansprijs die behoort bij de van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet afgenomen en geleverde elektrischeenergie.

6. Voor het geval een BRP in zijn energieprogramma een energietransactie heeft opgeno-
men die niet strookt met hetgeen omtrent die transactie is opgenomen in het energie-programma van een andere BRP en deze inconsistentie niet vóór het tijdstip van ingang
van dat energieprogramma is weggenomen, wordt het aldus niet-verantwoorde deelvan de energietransactie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bij
beide betrokken BRP's in rekening gebracht tegen de onbalansprijs die behoort bij devan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet afgenomen en geleverde elek-
trische energie.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.19 10.14
S3.6.13 1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt zijn goedkeuring aaneen energieprogramma, indien dat energieprogramma niet voldoet aan de volgende

eisen van interne en externe consistentie, waarbij wordt verstaan onder:

Artikel 10.14
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt zijn goedkeuring aaneen energieprogramma, indien dat energieprogramma niet voldoet aan de volgende

eisen van consistentie:

[21-11-2006] besluit 102227/43 dat volgt reeds uit de definitie van
[14—11-2007]besluit102746/47 536% 1_—. Een ‘ BRP dient dagelijks Een BRP dient dagelijks Voor 14:00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspa n— energieprogramma
[17-05-2018]voorste|BR-2018—1386 Voor 14:00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met betrek— ningsnet met betrekking tot aansluitingen waarvoor hij BRP is een energieprogramma
[12‘07'20181V‘w'5‘e' BR'2018'1417 king tot aansluitingen waarvoor hij pregnmmaverantwoordefijke—BRP is een energie— in.

programma inrwaaFin—mede-een—IE'Pplanning—is—epgenemen.
[15-11-1999lbesluit99-005 5355; .9, ." . .... . ...'..
[21-11-2006] besluit 102227/43
[14—11-2007] besluit 102746/47
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386

Artikel 10.4%10.13 Artikel 10.13
[12.07.201glmr5mBR_2013_1417 $354; Voor lover in de in Wankel 104110.12 bedoelde energieprogramma's 1. Voor lover in de in artikel 10.12 bedoelde energieprogramma’s andere externe com—

andere Wefleme commerciéle handelsprogramma's Zijn merciéle handelsprogramma's Zijn opgenomen dan de externe commerciele handels—
opgenomen dan de impertenreaeperfiten—en—transits—externe commerciéle handelspro— programma's die overeenkomstig artikel 10.11 Zijn toegewezen, bericht de netbeheer-
gramma's die overeenkomstig 53767149t—en—met4376A—artikel 10.16—10.11 Zijn toege— der van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk een half uur na het in artikel 10.12 ge—
wezen, bericht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk een half noemde tijdstip welke van die externe commerciéle handelsprogramma's hij, rekening
uur na het in Wankel 104110.12 genoemde tijdstip welke van die im- houdend met de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindin—
pertenrexpofienaen—transityexterne commerciéle handelsprogramma's hij, rekening gen, heeft toegewezen.
houdend met de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende verbindin—
gen, heeft toegewezen.

[15-11-19991besluit99-005 53$?) 2 In geval de toewijzing, bedoeld in Whet eerste lid niet overeenstemt met het in 2. In geval de toewijzing, bedoeld in het eerste lid, niet overeenstemt met het in artikel
11131133331::13111333211: SSéé—enésféré—artikel 10.17—10.12 bedoelde energieprogramma, dient de program- 10.12 bedoelde energieprogramma, dient de BRP bij de netbeheerder van het landelijk
“10540131.,00519'BR_2018_1335 maverantweerdelijke—flbij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet hoogspanningsnet voér 16:00 uur een met betrekking tot het extern commercieel han—
[12-07-20181voorstelBR-2018-1417 Voor 16:00 uur een met betrekking tot delELplanninghet extern commercieel han— delsprogramma bijgesteld energieprogramma in.

delsprogramma bijgesteld energieprogramma in.

[15-11-19991besluit99-005 5376—9; Artikel 537674—1016—1011 vierde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien 3. Artikel 10.11, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in het
[17'05'20181VW'519' BR'2018'1386 van de planningwarrdein Whet eerste en tweede lid bedoelde imper- eerste en tweede lid bedoelde externe commerciéle handelsprogramma's.[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 . .tenrexpefieneMransKseggterne commerc e handelsgroqramma's.

[15-11-19991besluit99-005 $376.10 $ Indien een toewijzing van transportcapaciteit als bedoeld in 53:672—artikel 10.16—10.11 4. Indien een toewijzing van transportcapaciteit als bedoeld in artikel 10.11, tweede lid, of
11131123331::131113332111 tweede lid of Wartikel 101740.13 eerste lid niet véér 17:30 uur op dezelfde dag artikel 10.13, eerste lid, niet Voor 17:30 uur op dezelfde dag wordt bevestigd door de
“10540131.,00519'BR_2018_1335 wordt bevestigd door de beheerder van dat deel van de desbetreffende landsgrens— beheerder van dat deel van de desbetref‘fende landsgrensoverschrijdende verbinding
[12-07-20181voorstel BR-2018-1417 overschrijdende verbinding dat niet in Nederland is gelegen, vervalt de toewijzing. dat niet in Nederland is gelegen, vervalt de toewijzing.

[15-11-19991besluit99-005 $376.11 ; Zo spoedig mogelijk nadat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de 5. Zo spoedig mogelijk nadat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de BRP
11:33:33313113213213331:1311: " fldie het aangaat heeft ingelicht dat zich het in die het aangaat heeft ingelicht dat zich het in het vierde lid bedoelde geval heeft voor-

5376—10—het vierde lid bedoelde geval heeft voorgedaan, dient deze pregrammaver— gedaan, dient deze BRP een wijziging van het energieprogramma in waarin het vervallen
antwoorddgke—fl een wijziging van het energieprogramma in waarin het vervallen van de toewijzing is venNerkt en waarbij het bepaalde in artikel 10.14, vijfde lid, in acht is
van de toewijzing is venNerkt en waarbij het bepaalde in $376.17 artikel 10.49—10.14 genomen.
viifde lid in acht is genomen.

[15-11-19991besluit99-005 5%.12 Q Voor het geval een . 6. Voor het geval een BRP in Zijn energieprogramma een energietransactie heeft opgeno—
1‘11313311113:1:112311g02152 delserkenningfl in Zijn energieprogramma een energietransactie heeft opgenomen men die niet strookt met hetgeen omtrent die transactie is opgenomen in het energie—
“10540131.,00519'BR_2018_1335 die niet strookt met hetgeen omtrent die transactie is opgenomen in het energiepro— programma van een andere BRP en deze inconsistentie niet véér het tijdstip van ingang
[12-07-20181voorstelBR-2018-1417 gramma van een andere pregrammaverantweerdelijke—flen deze inconsistentie van dat energieprogramma is weggenomen, wordt het aldus niet-verantwoorde deel

niet véér het tijdstip van ingang van dat energieprogramma is weggenomen, wordt van de energietransactie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bij
het aldus niet—verantwoorde deel van de energietransactie door de netbeheerder van beide betrokken BRP's in rekening gebracht tegen de onbalansprijs die behoort bij de
het landelijk hoogspanningsnet bij beide betrokken pregrammaverantweerdelijken van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet afgenomen en geleverde elek—
BRP's in rekening gebracht tegen de onbalansprijs die behoort bij de van de netbe— trische energie.
heerder van het landelijk hoogspanningsnet afgenomen en geleverde elektrische
energie.

[15-11-1999] DESIUit 99-005 Artikel 10.43—10.14 Artikel 10.14
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17.05.201glvoorstelBR.2018.1335 53543 L De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt Zijn goedkeuring aan 1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt Zijn goedkeuring aan
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 een energieprogramma, indien dat energieprogramma niet voldoet aan de volgende

eisen van interneen—efleme—consistentierwaarbij—werdt—verstaarmdefi
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een energieprogramma, indien dat energieprogramma niet voldoet aan de volgende
eisen van consistentie:
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a. interne consistentie:- indien het gaat om een programmaverantwoordelijke met een volledige erken-
ning: per programmatijdseenheid zijn de afname, verkoop en export van energieenerzijds in evenwicht met de invoeding, inkoop en import van energie ander-
zijds;

- indien het gaat om een programmaverantwoordelijke met een handelserken-ning: per programmatijdseenheid zijn de verkoop en export van energie in
evenwicht met de inkoop en import van energie,dat hetgeen in het intern commercieel handelsprogramma per onbalansverreke-

ningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met hetgeen om-trent diezelfde transactie is vermeld in het intern commercieel handelsprogramma
van enige andere BRP;

b. externe consistentie: hetgeen per programmatijdseenheid omtrent een energie-transactie is vermeld, strookt met het geen omtrent diezelfde transactie is vermeld
in het energieprogramma van enige andere programmaverantwoordelijke dat het-geen in het extern commercieel handelsprogramma per onbalansverrekeningsperi-
ode omtrent een landgrensoverschrijdende energietransactie is vermeld, strookt
met hetgeen over diezelfde transactie is vermeld in het extern commercieel han-delsprogramma overeen gekomen met de buitenlandse instelling die op grond van
nationale wettelijke regels belast is met beheer van het transmissiesysteem aan deandere kant van de landsgrens.

a. dat hetgeen in het intern commercieel handelsprogramma per onbalansverreke-ningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met hetgeen om-
trent diezelfde transactie is vermeld in het intern commercieel handelsprogrammavan enige andere BRP;

b. dat hetgeen in het extern commercieel handelsprogramma per onbalansverreke-
ningsperiode omtrent een landgrensoverschrijdende energietransactie is vermeld,strookt met hetgeen over diezelfde transactie is vermeld in het extern commercieel
handelsprogramma overeen gekomen met de buitenlandse instelling die op grondvan nationale wettelijke regels belast is met beheer van het transmissiesysteem aan
de andere kant van de landsgrens.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.6.14 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts zijn goedkeu-
ring aan een energieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediende transportprognoses, de ver-
wachting wettigt dat zich transportproblemen op de aankoppelingspunten met hetlandelijk hoogspanningsnet zullen voordoen.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts zijn goedkeuring
aan een energieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbeheerdervan het landelijk hoogspanningsnet ingediende transportprognoses, de verwachting
wettigt dat zich transportproblemen op de aankoppelingspunten met het landelijkhoogspanningsnet zullen voordoen.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.6.15 3. Aanstonds nadat hij van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bericht

heeft ontvangen dat goedkeuring aan zijn energieprogramma is onthouden, dient deprogrammaverantwoordelijke BRP een verbeterd energieprogramma in, dat opnieuw
de goedkeuring van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet behoeft.

3. Aanstonds nadat hij van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bericht
heeft ontvangen dat goedkeuring aan zijn energieprogramma is onthouden, dient deBRP een verbeterd energieprogramma in, dat opnieuw de goedkeuring van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet behoeft.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.6.16 4. Een goedgekeurd energieprogramma gaat in op 0:00 uur van de dag waarop hetbetrekking heeft. 4. Een goedgekeurd energieprogramma gaat in op 0:00 uur van de dag waarop het be-trekking heeft.
[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.17 5. In het in S3.6.11 artikel 10.18 10.13, vijfde lid, bedoelde geval, of in geval van een
annulering van importen, exporten of transits aanpassing van het extern commercieelhandelsprogramma dient een programmaverantwoordelijke BRP een wijziging op het
energieprogramma in die zodanig is dat daardoor het evenwicht wordt hersteld datdoor het vervallen van de toewijzing van capaciteit voor onderscheidenlijk de annule-
ring van importen, exporten of transits aanpassing van het extern commercieel han-
delsprogramma verloren is gegaan.

5. In het in artikel 10.13, vijfde lid, bedoelde geval, of in geval van een aanpassing van het
extern commercieel handelsprogramma dient een BRP een wijziging op het energiepro-gramma in die zodanig is dat daardoor het evenwicht wordt hersteld dat door aanpas-
sing van het extern commercieel handelsprogramma verloren is gegaan.

[15-11-1999] besluit 99-005[14-02-2012] besluit 103951[13-06-2018] besluit ACM/UIT/495075[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.6.18 6. In de volgende gevallen leidt een door een programmaverantwoordelijke BRP inge-
diende wijziging op een goedgekeurd energieprogramma, dan wel door conform de
regeling betreffende meer dan één NEMO in een biedzone namens de programma-verantwoordelijke ingediende wijziging van de in het goedgekeurde energiepro-
gramma opgenomen IET-planning extern commercieel handelsprogramma, tot goed-keuring daarvan door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet:
a. indien de wijziging een transactie met een andere programmaverantwoordelijkeBRP betreft: hetgeen in de ingediende wijziging per programmatijdseenheid onba-

lansverrekeningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met
hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in een door enige andere erkendeprogrammaverantwoordelijke BRP ingediende wijziging op een goedgekeurd ener-
gieprogramma;b. indien de wijziging de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen IET-

6. In de volgende gevallen leidt een door een BRP ingediende wijziging op een goedge-
keurd energieprogramma, dan wel door conform de regeling betreffende meer dan één
NEMO in een biedzone namens de programmaverantwoordelijke ingediende wijzigingvan de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen extern commercieel han-
delsprogramma, tot goedkeuring daarvan door de netbeheerder van het landelijk hoog-spanningsnet:
a. indien de wijziging een transactie met een andere BRP betreft: hetgeen in de inge-diende wijziging per onbalansverrekeningsperiode omtrent een energietransactie is

vermeld, strookt met hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in een door
enige andere erkende BRP ingediende wijziging op een goedgekeurd energiepro-gramma;

b. indien de wijziging de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen externcommercieel handelsprogramma betreft: de betreffende netbeheerder van het in

.
dat hetgeen in het intern commercieel handelsprogramma per onbalansverreke—
ningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met hetqeen om—
trent diezelfde transactie is vermeld in het intern commercieel handelsprogramma
van enige andere BRP

geen in het extern commercieel handelsprogramma per onbaIansverrekeningsperi—
ode omtrent een Iandgrensoverschridende energietransactie is vermeld strookt
met hetgeen over diezelfde transactie is vermeld in het extern commercieel han—
delsprogramma overeen gekomen met de buitenlandse instellinq die op qrond van
nationale weflgHLke reqels belast is met beheer van het transmissiesysteem aan de

a. dat hetgeen in het intern commercieel handelsprogramma per onbalansverreke—
ningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met hetgeen om—
trent diezelfde transactie is vermeld in het intern commercieel handelsprogramma
van enige andere BRP;

b. dat hetgeen in het extern commercieel handelsprogramma per onbalansverreke—
ningsperiode omtrent een Iandgrensoverschrijdende energietransactie is vermeld,
strookt met hetgeen over diezelfde transactie is vermeld in het extern commercieel
handelsprogramma overeen gekomen met de buitenlandse instelling die op grond
van nationale wettelijke regels belast is met beheer van het transmissiesysteem aan
de andere kant van de landsgrens.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

535%; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts Zijn goedkeu—
ring aan een energieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediende transportprognoses, de ver—
wachting wettigt dat zich transportproblemen op de aankoppelingspunten met het
landelijk hoogspanningsnet zullen voordoen.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts Zijn goedkeuring
aan een energieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet ingediende transportprognoses, de venNachting
wettigt dat zich transportproblemen op de aankoppelingspunten met het landelijk
hoogspanningsnet zullen voordoen.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR-201 8-141 7

W; Aanstonds nadat hij van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bericht
heeft ontvangen dat goedkeuring aan Zijn energieprogramma is onthouden, dient de
programmaverantwoordelijke—BRP een verbeterd energieprogramma in, dat opnieuw
de goedkeuring van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet behoeft.

Aanstonds nadat hij van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bericht
heeft ontvangen dat goedkeuring aan Zijn energieprogramma is onthouden, dient de
BRP een verbeterd energieprogramma in, dat opnieuw de goedkeuring van de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet behoeft.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

5376—164 Een goedgekeurd energieprogramma gaat in op 0:00 uur van de dag waarop het
betrekking heeft.

Een goedgekeurd energieprogramma gaat in op 0:00 uur van de dag waarop het be—
trekking heeft.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

[15-11-1999] besluit 99-005
[14-02-2012] besluit 103951
[13-06-2018] besluit ACMIUIT/495075
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

5376—14;

me

In hetIn SS—é—l—l—a rtikeIEHJ—l-S—10—1-8t13 vifde |id bedoelde geval, ofIn geval van een
annuiermg—van—imperitenrexpefien—ef—transits aanpassing van het extern commercieel
handelsprogramma dient een pregrammaveranhueeréehjke—B—RPeen wijziging op het
energieprogramma in die zodanigIs dat daardoor het evenwicht wordt. hersteld dat

mg—van—Impeifiten—exporten—of—transits aanpassing van het extern commercieel han—
delsprogramma verlorenIs gegaan.

In het in artikel 10.13, vijfde lid, bedoelde geval, of in geval van een aanpassing van het
extern commercieel handelsprogramma dient een BRP een wijziging op het energiepro—
gramma in die zodanig is dat daardoor het evenwicht wordt hersteld dat door aanpas—
sing van het extern commercieel handelsprogramma verloren is gegaan.

In de volgende gevallen leidt een door een programmaverantwoordelijkeyBRP inge—
diende wijziging op een goedgekeurd energieprogramma, dan we| door conform de
regeling betref‘fende meer dan één NEMO in een biedzone namens de programma—
verantwoordelijke ingediende wijziging van de in het goedgekeurde energiepro—
gramma opgenomen_IEI—pianning—extern commercieel handelsprogramma tot goed—
keuring daarvan door de Letbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet:
a. indien de wijziging een transactie met een andere programmaverantwoordelijke
flbetreft: hetgeen in de ingediende wijziging per pregrammatijdseenheid—onba-
Iansverrekeningsperiode omtrent een energietransactie is vermeld, strookt met
hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in een door enige andere erkende
progranmaveranhweordeiijkefiingediende wijziging op een goedgekeurd ener—
gieprogramma;

b. indien de wijziging de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen I-ET—

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

In de volgende gevallen leidt een door een BRP ingediende wijziging op een goedge—
keurd energieprogramma, dan wel door conform de regeling betreffende meer dan één
NEMO in een biedzone namens de programmaverantwoordelijke ingediende wijziging
van de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen extern commercieel han—
delsprogramma, tot goedkeuring daarvan door de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet:
a. indien de wijziging een transactie met een andere BRP betreft: hetgeen in de inge—

diende wijziging per onbalansverrekeningsperiode omtrent een energietransactie is
vermeld, strookt met hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in een door
enige andere erkende BRP ingediende wijziging op een goedgekeurd energiepro—
gramma;

b. indien de wijziging de in het goedgekeurde energieprogramma opgenomen extern
commercieel handelsprogramma betreft: de betreffende netbeheerder van het in
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planning extern commercieel handelsprogramma betreft: de betreffende netbe-heerder van het in het buitenland gelegen deel van de desbetreffende landsgrens-
overschrijdende verbinding, bevestigt de wijziging.

het buitenland gelegen deel van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende ver-binding, bevestigt de wijziging.
[15-11-1999] besluit 99-005[06-03-2001] besluit 100340[14-02-2012] besluit 103951[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

S3.6.19 7. Wijzigingen op een goedgekeurd energieprogramma kunnen ingediend worden totuiterlijk 10:00 uur op de dag die volgt op de dag waar het energieprogramma betrek-
king op heeft.

7. Wijzigingen op een goedgekeurd energieprogramma kunnen ingediend worden totuiterlijk 10:00 uur op de dag die volgt op de dag waar het energieprogramma betrek-
king op heeft.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7 Uitwisseling van meetgegevens in het kader van balancering § 10.4 Uitwisseling van meetgegevens in het kader van balancering

[15-11-1999] besluit 99-005[01-03-2004] besluit 101600/17[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.20
S3.7.1 De uitwisseling van meetgegevens in het kader van programmaverantwoordelijkheid

vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent deze uitwisseling is bepaald in de
hoofdstuk 5 en 6 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

Nu de desbetreffende delen uit deIcEG hier naar toe zijn verhuisd, is ditkapstokartikel overbodig geworden.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.2.3 Uitwisselen van meetgegevens tussen meetverantwoordelijke en de netbeheer-der van het landelijk hoogspanningsnet Artikel 10.15 Artikel 10.15
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.2.3.1 1. Een meetverantwoordelijke rapporteert, uiterlijk 20 werkdagen na het einde van dekalendermaand, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een maan-

delijks overzicht met daarin:a. Het aantal aansluitingen dat op enig moment in de desbetreffende maand teleme-
triegrootverbruikaansluiting is geweest;

b. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijkseberichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode
elektriciteit en gas;c. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maande-
lijkse berichten met meetgegevens;

d. Voor aansluitingen waar een afwijking is geconstateerd:1° Het aantal aansluitingen
2° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijk-se berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.3 van de Informa-

tiecode elektriciteit en gas;
3° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maande-lijkse berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.6 van de Infor-

matiecode elektriciteit en gas;4° Het aantal aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA waarvoor
aan de meetgegevens op grond van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elek-triciteit en gas in de dagelijkse berichten met meetgegevens een andere status is
gegeven dan “gemeten en gevalideerd”;

e. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,netbeheerder, programmaverantwoordelijke BRP of leverancier kenbaar heeft ge-
maakt, overeenkomstig artikel 6.2.2.15 van de Informatiecode elektriciteit en gas;f. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,
netbeheerder, programmaverantwoordelijke BRP of leverancier kenbaar heeft ge-
maakt, overeenkomstig artikel 6.2.2.16 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

1. Een meetverantwoordelijke rapporteert, uiterlijk 20 werkdagen na het einde van dekalendermaand, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een maande-
lijks overzicht met daarin:a. Het aantal aansluitingen dat op enig moment in de desbetreffende maand teleme-

triegrootverbruikaansluiting is geweest;
b. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijkseberichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode

elektriciteit en gas;c. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maandelijk-
se berichten met meetgegevens;

d. Voor aansluitingen waar een afwijking is geconstateerd:1° Het aantal aansluitingen
2° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijk-se berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.3 van de Informa-

tiecode elektriciteit en gas;
3° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maande-lijkse berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.6 van de Infor-

matiecode elektriciteit en gas;4° Het aantal aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA waarvoor
aan de meetgegevens op grond van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektri-citeit en gas in de dagelijkse berichten met meetgegevens een andere status is
gegeven dan “gemeten en gevalideerd”;

e. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,netbeheerder, BRP of leverancier kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel
6.2.2.15 van de Informatiecode elektriciteit en gas;f. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,
netbeheerder, BRP of leverancier kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel
6.2.2.16 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.2.3.2 2. De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert maandelijks de gecumu-
leerde landelijke gegevens zoals deze op basis van 6.2.3.1 het eerste lid gerapporteerdzijn.

2. De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert maandelijks de gecumu-
leerde landelijke gegevens zoals deze op basis van het eerste lid gerapporteerd zijn.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.2.3.3 3. Voor de in 6.2.3.1 het eerste lid beschreven rapportage gebruikt de meetverantwoor-
delijke het format dat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, naoverleg met de meetverantwoordelijke, is verstrekt.

3. Voor de in het eerste lid beschreven rapportage gebruikt de meetverantwoordelijke het
format dat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, na overleg metde meetverantwoordelijke, is verstrekt.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.3 Afhandeling verzoeken tot hernieuwd vaststellen van meetgegevens Artikel10.16 Artikel 10.16

Wextern commercieel handelsprogramma betreft: de betref‘fende Lewe—
heerder van het in het buitenland gelegen deel van de desbetref‘fende landsgrens—
overschrijdende verbinding, bevestigt de wijziging.

het buitenland gelegen deel van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende ver-
binding, bevestigt de wijziging.

[15-11-1999] besluit 99-005
[06-03-2001] besluit 100340
[14-02-2012] besluit 103951
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386

ML Wijzigingen op een goedgekeurd energieprogramma kunnen ingediend worden tot
uiterlijk 10:00 uur op de dag die volgt op de dag waar het energieprogramma betrek—
king op heeft.

7. Wijzigingen op een goedgekeurd energieprogramma kunnen ingediend worden tot
uiterlijk 10:00 uur op de dag die volgt op de dag waar het energieprogramma betrek—
king op heeft.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

MWMhet kader van balancering § 10.4 Uitwisseling van meetgegevens in het kader van balancering

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-03-2004] besluit 101600/17
[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-20181V00rstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Nu de desbetreffende delen uit de
IcEG hier naar toe ziin vemuisd, is dit
kapstukartikel overbudig geworden.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10.15

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

1672371; Een meetverantwoordelijke rapporteert, uiterlijk 20 werkdagen na het einde van de
kalendermaand, aan de Letbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een maan—
delijks overzicht met daarin:
a. Het aantal aansluitingen dat op enig moment in de desbetreffende maand teleme—

triegrootverbruikaansluiting is geweest;
b. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijkse

berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode
elektriciteit en gaS‘

c. De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maande—
lijkse berichten met meetgegevens;

d. Voor aansluitingen waar een afwijking is geconstateerd:
1° Het aantal aansluitingen
2° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is venNerkt in de dagelijk—

se berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.3 van de Informa-
tiecode elektriciteit en gas;

3° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maande—
lijkse berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.6 van de Infor—
matiecode elektriciteit en gaS‘

4° Het aantal aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA waarvoor
aan de meetgegevens op grond van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elek—
triciteit en gas in de dagelijkse berichten met meetgegevens een andere status is
gegeven dan "gemeten en gevalideerd";

e. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,
netbeheerder, pregrammaverantweerdelijkekflof leverancier kenbaar heeft ge—
maakt, overeenkomstig artikel 6.2.2.15 van de Informatiecode elektriciteit en gaS'

f. Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,
netbeheerder,

WB—RP
of leverancier kenbaar heeft ge—

1. Een meetverantwoordelijke rapporteert, uiterlijk 20 werkdagen na het einde van de
kalendermaand, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een maande—
lijks overzicht met daarin:
a.

b.

Het aantal aansluitingen dat op enig moment in de desbetreffende maand teleme—
triegrootverbruikaansluiting is geweest;
De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijkse
berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode
elektriciteit en gas;
De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is venNerkt in de maandelijk—
se berichten met meetgegevens;
Voor aansluitingen waar een afwijking is geconstateerd:
1° Het aantal aansluitingen
2° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de dagelijk—

se berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.3 van de Informa—
tiecode elektriciteit en gas;

3° De met het net uitgewisselde hoeveelheid energie, die is verwerkt in de maande—
lijkse berichten met meetgegevens overeenkomstig artikel 6.2.2.6 van de Infor—
matiecode elektriciteit en gas;

4° Het aantal aansluitingen met een aansluitcapaciteit groter dan 1 MVA waarvoor
aan de meetgegevens op grond van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektri—
citeit en gas in de dagelijkse berichten met meetgegevens een andere status is
gegeven dan "gemeten en gevalideerd";

Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,
netbeheerder, BRP of leverancier kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel
6.2.2.15 van de Informatiecode elektriciteit en gas;
Het aantal gebeurtenissen, dat een meetverantwoordelijke aan de aangeslotene,
netbeheerder, BRP of leverancier kenbaar heeft gemaakt, overeenkomstig artikel
6.2.2.16 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

16—23% L De beheerder van het landelijk boogspanningsnet publiceert maandelijks de gecumu—
leerde landelijke gegevens zoals deze op basis van 6:23:1—het eerste lid gerapporteerd
Zijn.

2. De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert maandelijks de gecumu—
leerde landelijke gegevens zoals deze op basis van het eerste lid gerapporteerd Zijn.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

16—23% ; Voor de in 6:23:1—het eerste lid beschreven rapportage gebruikt de meetverantwoor—
delijke het format dat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, na
overleg met de meetverantwoordelijke, is verstrekt.

3. Voor de in het eerste lid beschreven rapportage gebruikt de meetverantwoordelijke het
format dat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, na overleg met
de meetverantwoordelijke, is verstrekt.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.16
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[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.3.1 1. De door de netbeheerder, op basis van 3.7.10 van de Systeemcode elektriciteit artikel10.22 10.26, derde lid van de Netcode elektriciteit, van een programmaverantwoorde-
lijke BRP ontvangen verzoeken tot aanpassing van de hem eerder op basis van 6.3.6.4artikel 10.18, vierde lid, en 6.3.7.3 10.19, derde lid, toegezonden meetgegevens zullen
door de netbeheerder worden afgehandeld voor de termijn waarop 6.3.7 artikel 10.19
respectievelijk 6.3.8 10.20 van toepassing is.

1. De door de netbeheerder, op basis van artikel 10.26, derde lid, van een BRP ontvangenverzoeken tot aanpassing van de hem eerder op basis van artikel 10.18, vierde lid, en
10.19, derde lid, toegezonden meetgegevens zullen door de netbeheerder worden af-gehandeld voor de termijn waarop artikel 10.19 respectievelijk 10.20 van toepassing is.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.3.2 2. Verzoeken op basis van 3.7.10 van de Systeemcode elektriciteit artikel 10.22 10.26,
derde lid van de Netcode elektriciteit neemt de netbeheerder aan wie het verzoek isgericht niet in behandeling wanneer meer dan vijf werkdagen zijn verstreken na de
dag waarop hij overeenkomstig 6.3.6.4 artikel 10.18, vierde lid,of 6.3.7.3 10.19, derde
lid, de meetgegevens aan die programmaverantwoordelijke BRP heeft verzonden,tenzij de programmaverantwoordelijke BRP de fout waarvan hij correctie verzoekt re-
delijkerwijs niet binnen die termijn heeft kunnen opmerken.

2. Verzoeken op basis van artikel 10.26, derde lid neemt de netbeheerder aan wie het
verzoek is gericht niet in behandeling wanneer meer dan vijf werkdagen zijn verstrekenna de dag waarop hij overeenkomstig artikel 10.18, vierde lid, of 10.19, derde lid, de
meetgegevens aan die BRP heeft verzonden, tenzij de BRP de fout waarvan hij correctie
verzoekt redelijkerwijs niet binnen die termijn heeft kunnen opmerken.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.3.3 3. Voor zover het in 6.3.3.1 het eerste lid genoemde verzoek geen betrekking heeft op
onjuiste toerekening van meetgegevens aan de desbetreffende programmaverant-
woordelijke BRP, stelt de netbeheerder de desbetreffende meetverantwoordelijkevóór 10:00 uur van de eerstvolgende werkdag na de dag van ontvangst van het ver-
zoek, op de hoogte van het verzoek van de programmaverantwoordelijke BRP. Daarbijworden de door de programmaverantwoordelijke BRP voorgestelde meetgegevens
meegezonden.

3. Voor zover het in het eerste lid genoemde verzoek geen betrekking heeft op onjuiste
toerekening van meetgegevens aan de desbetreffende BRP, stelt de netbeheerder de
desbetreffende meetverantwoordelijke vóór 10:00 uur van de eerstvolgende werkdag nade dag van ontvangst van het verzoek, op de hoogte van het verzoek van de BRP. Daar-
bij worden de door de BRP voorgestelde meetgegevens meegezonden.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.4 Afhandeling verzoeken tot hernieuwd toerekenen definitieve volumes
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.4.1 4. Indien de netbeheerder van een programmaverantwoordelijke BRP een verzoek op
basis van 3.7.11 van de Systeemcode elektriciteit artikel 10.22 10.26, vijfde lid van deNetcode elektriciteit heeft ontvangen dan voert hij 6.3.9 artikel 10.21 onverwijld uit.

4. Indien de netbeheerder van een BRP een verzoek op basis van artikel 10.26, vijfde lid,
heeft ontvangen dan voert hij artikel 10.21 onverwijld uit.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.5 Overdracht van meetgegevens in het kader van programmaverantwoordelijk-heid Artikel 10.17 Artikel 10.17
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1. De netbeheerder gaat voor het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve van

balanceringsverantwoordelijkheid uit van de meetgegevens die hij overeenkomstig pa-ragraaf 6.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas ontvangen heeft. Daarbij is artikel
6.3.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van overeenkomstige toepassing.

Dit nieuwe artikel is nodig omdatparagraaf 6.3.1 in de IcEG blijft staan,maar die paragraaf wel vantoepassing is op meetgegevens t.b.v.balancering
[01-08-2013] besluit 103834/122[13-03-2017] voorstel NEDU-7002[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.5.1 2. In afwijking van 6.3.1.1 het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen vande meetgegevens ten behoeve van programmaverantwoordelijkheid balanceringsver-
antwoordelijkheid van grootverbruikers die beschikken over een profielgrootver-bruikmeetinrichting, en ten behoeve van programmaverantwoordelijkheid balance-
ringsverantwoordelijkheid van kleinverbruikers waarvan de allocatiemethode van de
aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas dewaarde “profielallocatie” heeft, uit van het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de sys-
tematiek beschreven in bijlage 1 bij deze regeling van de Informatiecode elektriciteiten gas is vastgesteld.

2. In afwijking van het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van demeetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid van grootverbruikers
die beschikken over een profielgrootverbruikmeetinrichting, en ten behoeve van balan-ceringsverantwoordelijkheid van kleinverbruikers waarvan de allocatiemethode van de
aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de
waarde “profielallocatie” heeft, uit van het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de sys-tematiek beschreven in bijlage 1 van de Informatiecode elektriciteit en gas is vastge-
steld.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[13-03-2017] voorstel NEDU-7002[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.5.2 3. In afwijking van 6.3.1.1 het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van
de meetgegevens ten behoeve van programmaverantwoordelijkheid balanceringsver-antwoordelijkheid van grootverbruikers aangeslotenen die op grond van 2.1.3.5 en
volgende artikel 2.30 en 2.31 van de Netcode elektriciteit niet beschikken over een
meetinrichting, uit van:a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 2 bij

deze regeling van de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zoverhet een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;
b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 1 bijdeze regeling van de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover

het een andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of een ver-

3. In afwijking van het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van de
meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid van grootverbruikersaangeslotenen die op grond van artikel 2.30 en 2.31 niet beschikken over een meetin-
richting, uit van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 2 vande Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover het een installatie

voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 1 van
de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover het een andere in-stallatie dan een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie
betreft.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202148
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

1633:}; De door de netbeheerder, op basis van SJéO—van—ele—Systeemeede—elektrieiteit—artikel
103210.26, derde lid vanAe—Neteedeelektneiteit van een pmgraqqmavemnmeerde-
lijke—flontvangen verzoeken tot aanpassing van de hem eerder op basis van 63:64
artikel 10.18 vierde lid en 63.43—10.19 derde lid toegezonden meetgegevens zullen
door de netbeheerder worden afgehandeld voor de termijn waarop 63:7—artikel 10.19
respectievelijk 63:8—1020 van toepassing is.

1. De door de netbeheerder, op basis van artikel 10.26, derde lid, van een BRP ontvangen
verzoeken tot aanpassing van de hem eerder op basis van artikel 10.18, vierde lid, en
10.19, derde lid, toegezonden meetgegevens zullen door de netbeheerder worden af—
gehandeld voor de termijn waarop artikel 10.19 respectievelijk 10.20 van toepassing is.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202148
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Verzoeken op basis van SH—van—de—Systeemeede—elektrieiteit—artikel 1032—1026
derde lid van—de—Neteeée—elektrieiteit neemt de netbeheerder aan wie het verzoek is
gericht niet in behandeling wanneer meer dan vijf werkdagen Zijn verstreken na de
dag waarop hij overeenkomstig 6334artikel 10.18 vierde lid of 63J310.19 derde
Mde meetgegevens aan die pmgmmnavemntweerdelfikeyflheefl verzonden,
tenzij de pregrammaverantweerdelijke—flde fout waarvan hij correctie verzoekt re—
delijkenNijs niet binnen die termijn heeft kunnen opmerken.

Verzoeken op basis van artikel 10.26, derde lid neemt de netbeheerder aan wie het
verzoek is gericht niet in behandeling wanneer meer dan vijf werkdagen Zijn verstreken
na de dag waarop hij overeenkomstig artikel 10.18, vierde lid, of 10.19, derde lid, de
meetgegevens aan die BRP heeft verzonden, tenzij de BRP de fout waarvan hij correctie
verzoekt redelijkenlvijs niet binnen die termijn heeft kunnen opmerken.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

16333; Voor zover het in 633$het eerste lid genoemde verzoek geen betrekking heeft op
onjuiste toerekening van meetgegevens aan de desbetref‘fende pregrammaverant—
weerdelijke—fl, stelt de netbeheerder de desbetreffende meetverantwoordelijke
voor 10:00 uur van de eerstvolgende werkdag na de dag van ontvangst van het ver—
zoek, op de hoogte van het verzoek van de prograitnmaverantweerdelijkefl. Daarbij
worden de door de pregrammaveraMweerdelijke—BRP voorgestelde meetgegevens
meegezonden.

Voor zover het in het eerste lid genoemde verzoek geen betrekking heeft op onjuiste
toerekening van meetgegevens aan de desbetref‘fende BRP, stelt de netbeheerder de
desbetref‘fende meetverantwoordelijke voor 10:00 uur van de eerstvolgende werkdag na
de dag van ontvangst van het verzoek, op de hoogte van het verzoek van de BRP. Daar-
bij worden de door de BRP voorgestelde meetgegevens meegezonden.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202148
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Indien de netbeheerder van een pregrammaveranhweerdelijkeBRP een verzoek op
basis vanWankel 103210.26 vi'fde lid vande
Neteede—elektrieiteit—heeft ontvangen dan voert hij 63:9—artikel 10.21 onvenNijld uit.

Indien de netbeheerder van een BRP een verzoek op basis van artikel 10.26, vijfde lid,
heeft ontvangen dan voert hij artikel 10.21 onverwijld uit.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10.17

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 De netbeheerder gaat voor het samenstellen van de meetgegevens ten behoeve van
balanceringsverantwoordelijkheid uit van de meetgegevens die hij overeenkomstig pa—
ragraaf 6.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas ontvangen heeft. Daarbij is artikel
6.3.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van overeenkomstige toepassing.

Dfl nieuwe artikel is nodig omdat
paragraaf6.3.1 in de IcEG blijfl staan,
maar die paragraaf wel van
toepassing is op meetgegevens tb.v.
balancering

[01-08-2013] besluit 103834/122
[13-03-2017] voorstel NEDU-7002
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

1633—12 In afwijking van 63:1:1—het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van
de meetgegevens ten behoeve van programmaverantweerdelijkheid—balanceringsver—
antwoordeli‘kheid van grootverbruikers die beschikken over een profielgrootver—
bruikmeetinrichting.W
ringsverantwoordeli'kheid van kleinverbruikers waan/an de allocatiemethode van de
aansluitinq, bedoeld in 2.1.3 onderdeel 5 van de Informatiecode elektriciteit en gas de
waarde " rofielallocatie" heeft uit van het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de sys—
tematiek beschreven in bijlage 1 bij—deze—Fegeling van de Informatiecode elektriciteit
e_ s is vastgesteld.

In afwijking van het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van de
meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid van grootverbruikers
die beschikken over een profielgrootverbruikmeetinrichting, en ten behoeve van balan—
ceringsverantwoordeli'kheid van kleinverbruikers waarvan de allocatiemethode van de
aansluitinq, bedoeld in 2.1.3 onderdeel 5, van de Informatiecode elektriciteit en gas de
waarde "profielallocatie" heeft uit van het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de sys—
tematiek beschreven in bijlage 1 van de Informatiecode elektriciteit en gas is vastge—
steld.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202148
[13-03-2017] voorstel NEDU-7002
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

1633:23 In afwijking van 63:1:1—het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van
de meetgegevens ten behoeve van programmaverantweerdelijkheid—balanceringsver—
antwoordeli‘kheid van ‘ aangeslotenen die op grond van 2—133—en
velgendELartikel 2.30 en 2.31 WNeteodHlektHeiteit niet beschikken over een
meetinrichting, uit van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 2 by

deze—Fegeln—van de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover
het een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;

b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 1 bi)i
deze—Fegeln—van de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover
het een andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of een ver—

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

In afwijking van het eerste lid gaat de netbeheerder voor het samenstellen van de
meetgegevens ten behoeve van balanceringsverantwoordelijkheid van grootverbruikers
aangeslotenen die op grond van artikel 2.30 en 2.31 niet beschikken over een meetin—
richting, uit van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 2 van

de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover het een installatie
voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;

b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 1 van
de Informatiecode elektriciteit en gas is vastgesteld voor zover het een andere in—
stallatie dan een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie
betreft.
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keersregelinstallatie betreft.
[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.5.3 4. Op de in 6.3.5.1 en 6.3.5.2 het tweede en derde lid bedoelde meetgegevens zijn, voor
zover van toepassing, de bepalingen 6.3.1.1 tot en met 6.3.1.4 de artikelen 6.3.1.1 en
6.3.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van overeenkomstige toepassing,met dien verstande dat in artikel 6.3.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas in
plaats van “geregistreerd door meetinrichtingen op aansluitingen” moet worden gele-zen “bepaald op grond van 6.3.5.1 en 6.3.5.2 artikel 10.17, tweede en derde lid, voor
de gezamenlijke aansluitingen per profielcategorie met elk een gecontracteerd trans-portvermogen kleiner dan 0,1 MW”.

4. Op de in het tweede en derde lid bedoelde meetgegevens zijn de artikelen 6.3.1.1 en
6.3.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in artikel 6.3.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas in plaatsvan “geregistreerd door meetinrichtingen op aansluitingen” moet worden gelezen “be-
paald op grond van artikel 10.17, tweede en derde lid, voor de gezamenlijke aansluitin-gen per profielcategorie met elk een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 0,1
MW”.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.5.4 5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders
leggen de in 6.3.1.1 en 6.3.5.1 het eerste tot en met derde lid bedoelde meetgegevensmet betrekking tot de aansluitingen op hun netten per programmaverantwoordelijke
BRP, per leverancier en per profielcategorie per programmatijdseenheid onbalansver-
rekeningsperiode vast in dagrapporten.

5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders
leggen de in het eerste tot en met derde lid bedoelde meetgegevens met betrekking totde aansluitingen op hun netten per BRP, per leverancier en per profielcategorie per on-
balansverrekeningsperiode vast in dagrapporten.

Ik heb de indruk dat in de verwijzing6.3.5.2 vergeten was

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.5.5 6. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders,
ieder voor het eigen net, leggen de in 6.3.1.1 het eerste lid bedoelde meetgegevensmet betrekking tot de aansluitingen als bedoeld in 5.1.2.3 artikel 9.11, tweede lid, van
de Netcode elektriciteit per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode
vast in separate dagrapporten.

6. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders, ieder
voor het eigen net, leggen de in het eerste lid bedoelde meetgegevens met betrekkingtot de aansluitingen als bedoeld in artikel 9.11, tweede lid, per onbalansverrekeningspe-
riode vast in separate dagrapporten.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.5.6 7. De netbeheerder verzamelt ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet de hoeveelheid met zijn net uitgewisselde energie per programmatijds-
eenheid onbalansverrekeningsperiode voor iedere programmaverantwoordelijke BRP.

7. De netbeheerder verzamelt ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet de hoeveelheid met zijn net uitgewisselde energie per onbalansverreke-
ningsperiode voor iedere BRP.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.5.7 8. De netbeheerder verzamelt ten behoeve van iedere programmaverantwoordelijke BRP
de hoeveelheid met zijn net uitgewisselde energie per programmatijdseenheid onba-
lansverrekeningsperiode:a. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende programmaverantwoordelijke

BRP programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid draagt enwaarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, van
de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde “telemetrie” heeft: per aansluiting;b. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende programmaverantwoordelijke
BRP programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid draagt en
waarvan de allocatiemethode van de aansluiting bedoeld in 2.1.3, onderdeel s, vande Informatiecode elektriciteit en gas de waarde “profielallocatie” heeft: per pro-
fielcategorie en per leverancier;c. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende programmaverantwoordelijke
BRP programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid draagt en
waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, vande Informatiecode elektriciteit en gas de waarde “slimme-meter-allocatie” heeft:
per leverancier.

8. De netbeheerder verzamelt ten behoeve van iedere BRP de hoeveelheid met zijn net
uitgewisselde energie per onbalansverrekeningsperiode:
a. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoorde-lijkheid draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3

onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde “telemetrie” heeft:per aansluiting;
b. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoorde-lijkheid draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting bedoeld in 2.1.3,

onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde “profielallocatie”
heeft: per profielcategorie en per leverancier;c. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoorde-
lijkheid draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3onderdeel s, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde “slimme-meter-
allocatie” heeft: per leverancier.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.5.8 9. Waar in de artikelen 6.3.5.9 tot en met 6.3.5.11 het tiende tot met twaalfde lid pro-grammaverantwoordelijke BRP staat, moet, ten behoeve van congestiemanagement
zoals bedoeld in paragraaf 5.1.2 9.2 van de Netcode elektriciteit, ook CG-aangesloteneworden gelezen.

9. Waar in het tiende tot en met twaalfde lid BRP staat, moet, ten behoeve van congestie-management zoals bedoeld in paragraaf 9.2, ook CG-aangeslotene worden gelezen.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.5.9 10. Wanneer de in 6.3.5.6 en 6.3.5.7 het zevende en achtste lid bedoelde meetgegevens
een voorlopig karakter hebben, wordt daarvan bij de verstrekking melding gemaakt.In dat geval worden de definitieve meetgegevens overeenkomstig 6.3.8 artikel 10.20
verwerkt.

10. Wanneer de in het zevende en achtste lid bedoelde meetgegevens een voorlopig
karakter hebben, wordt daarvan bij de verstrekking melding gemaakt. In dat geval wor-den de definitieve meetgegevens overeenkomstig artikel 10.20 verwerkt.

[01-08-2013] besluit 103834/122[26-07-2014] besluit 2014/203916[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
I6.3.5.10 11.Wanneer in het geval, bedoeld in 6.3.5.6 en 6.3.5.7 het zevende en achtste lid, eennetbeheerder niet in staat is definitieve gegevens aan de netbeheerder van het lande-

lijk hoogspanningsnet en de programmaverantwoordelijke BRP te verstrekken, treft hijmet de desbetreffende meetverantwoordelijke en de programmaverantwoordelijke

11. Wanneer in het geval, bedoeld in het zevende en achtste lid, een netbeheerder niet instaat is definitieve gegevens aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
en de BRP te verstrekken, treft hij met de desbetreffende meetverantwoordelijke en deBRP die het aangaat een regeling omtrent de te gebruiken meetgegevens. Onvermin-

keersregelinstallatie betreft.
[01-08-2013] besluit 103834/122
[15-12-2015] voorstel BR-15-1072
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

mi Op deIn 635.44n—6354h—ettweede en derde lid bedoelde meetgegevens laGGF
zovepvan—teepassmg—de—bepalmgen—63—l—Ltet—en—met—634r4—de artikelen 6.3.1.1 en
63.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande datIn artikel 6.3.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas in
plaats van "geregistreerd door meetinrichtingen op aansluitingen" moet worden gele—
zen "bepaald op grond van 635.4—en—6353artikel 10.17 tweede en derde lid voor
de gezamenlijke aansluitingen per profielcategorie meteelleeengeeentraeteerd—trans-- g; H wl

4. 0p de in het tweede en derde lid bedoelde meetgegevens Zijn de artikelen 6.3.1.1 en
6.3.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in artikel 6.3.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas in plaats
van "geregistreerd door meetinrichtingen op aansluitingen" moet worden gelezen "be—
paald op grond van artikel 10.17, tweede en derde lid, voor de gezamenlijke aansluitin—
gen per profielcategorie metelleeewgeeentraeteerd—transpomiermegen—klemm
MW".

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

1635.4; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders
leggen deIn 63.4—14n—6354 het eerste tot en met derde lid bedoelde meetgegevens
met betrekking tot de aansluitingen op hun netten per morale-lake
B_,RP per leverancier enIper profielcategorie per pregrammatfidseenheId—onbalansver—
rek

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders
leggen de in het eerste tot en met derde lid bedoelde meetgegevens met betrekking tot
de aansluitingen op hun netten per BRP, per leverancier en per profielcategorie per on—
balansverrekeningsperiode vast in dagrapporten.

lk heb de inak dat in de verwijzing
6.3.5.2 veIgeten was

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] beslui12016l202148
[17—05-2018]Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

163556 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders,
ieder voor het eigen net, leggen de in 63.4—1—het eerste lid bedoelde meetgegevens
met betrekking tot de aansluitingen als bedoeldIn 5.4—.23artikel 9.11 tweede lid van
de—Neteode—elektrieiteit per programmatijdseenheiekonbalansverrekeningsperiode
vast in separate dagrapporten.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders, ieder
voor het eigen net, leggen de in het eerste lid bedoelde meetgegevens met betrekking
tot de aansluitingen als bedoeld in artikel 9.11, tweede lid, per onbalansverrekeningspe—
riode vast in separate dagrapporten.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

I6355L De netbeheerder verzamelt ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet de hoeveelheid met Zijn net uitgewisselde energie per pregrammatijds-
eenheidronbalansverrekeningsperiode voor iedere pmgrammaverantwoerdelijkefl.

De netbeheerder verzamelt ten behoeve van de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet de hoeveelheid met Zijn net uitgewisselde energie per onbalansverreke—
ningsperiode voor iedere BRP.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

I635J§ De netbeheerder verzamelt ten behoeve van iedere pmgrammaverantweeirdelijkefl
de hoeveelheid met Zijn net uitgewisselde energie per pregrammatijdseenheiéLba—
lansverrekeningsperiode:
a. voor de aansluitingen waarvoor de desbetref‘fende pregmnmavemntweerdelijke
fl Wmeerdelfikheid—balanceringsverantwoordeli‘kheid draagt en
waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1. 3 onderdeel 5, van
de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "telemetrie" heeft: per aansluiting;

b. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende pregIEammaveFantweerdelijke
fl pregFammaveraaWeerdelkheId—balanceringsverantwoordeli kheid draagt en
waarvan de allocatiemethode van de aansluiting bedoeld in 2.1.3, onderdeel s, m
de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "profielallocatie" heeft: per pro—
fielcategorie en per leverancier;

c. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende pitegrammavemntweerdelijke
fl Wordelfikheid—balanceringsverantwoordeli‘kheid draagt en
waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3 onderdeel s, H
de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "slimme—meter—allocatie" heeft:
per leverancier.

De netbeheerder verzamelt ten behoeve van iedere BRP de hoeveelheid met Zijn net
uitgewisselde energie per onbalansverrekeningsperiode:
a. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoorde—

lijkheid draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3
onderdeel 5, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "telemetrie" heeft:
per aansluiting;

b. voor de aansluitingen waarvoor de desbetreffende BRP balanceringsverantwoorde—
lijkheid draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting bedoeld in 2.1.3,
onderdeel 5, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "profielallocatie"
heeft: per profielcategorie en per leverancier;

c. voor de aansluitingen waarvoor de desbetref‘fende BRP balanceringsverantwoorde—
lijkheid draagt en waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, bedoeld in 2.1.3
onderdeel 5, van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "slimme—meter—
allocatie" heeft: per leverancier.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] beslui12016l202148
[17—05-2018]Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

163582 WaarIn de4mkelen53534et4n4net—6354rkhet tiende tot met twaalfde lid pro-
gFammaveFarmNeeFdelke—B—RP staat, moet, ten behoeve van congestiemanagement
zoals bedoeldIn paragraaf 5.4—2—Qvan—ele—Neteede—elektneiteit, ook CG—a—angeslotene
worden gelezen.

Waar in het tiende tot en met twaalfde lid BRP staat, moet, ten behoeve van congestie—
management zoals bedoeld in paragraaf 9.2, ook CG—aangeslotene worden gelezen.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Wanneer de in 635:6—en—635.—7—het zevende en achtste lid bedoelde meetgegevens
een voorlopig karakter hebben, wordt daarvan bij de verstrekking melding gemaakt.
In dat geval worden de definitieve meetgegevens overeenkomstig 633artikel 10.20
venNerkt.

10. Wanneer de in het zevende en achtste lid bedoelde meetgegevens een voorlopig
karakter hebben, wordt daarvan bij de verstrekking melding gemaakt. In dat geval wor—
den de definitieve meetgegevens overeenkomstig artikel 10.20 venNerkt.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[26-07-2014] beslui12014/203916
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

1635.4OQWanneer in het geval, bedoeld in 635:64n—635.—7—het zevende en achtste lid een
netbeheerder niet in staat is definitieve gegevens aan de netbeheerder van het land e—
lijk hoogspanningsnet en de programmaverantwoordelijkeBRP te verstrekken, treft hij
met de desbetreffende meetverantwoordelijke en de WW
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11. Wanneer in het geval, bedoeld in het zevende en achtste lid, een netbeheerder niet in
staat is definitieve gegevens aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
en de BRP te verstrekken, treft hij met de desbetreffende meetverantwoordelijke en de
BRP die het aangaat een regeling omtrent de te gebruiken meetgegevens. Onvermin—
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BRP die het aangaat een regeling omtrent de te gebruiken meetgegevens. Onvermin-derd hetgeen uit de aansluit- en transportovereenkomst voortvloeit, worden deze
meetgegevens geacht definitief te zijn en worden deze aan de desbetreffende pro-grammaverantwoordelijke BRP en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet verstrekt.

derd hetgeen uit de aansluit- en transportovereenkomst voortvloeit, worden dezemeetgegevens geacht definitief te zijn en worden deze aan de desbetreffende BRP en
aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.5.11 12.De netbeheerder geeft aan iedere programmaverantwoordelijke BRP per grootver-bruikaansluiting waarvoor de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverant-
woordelijkheid bestaat jaarlijks of zoveel vaker als met de aangeslotene overeenge-komen de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie en
voor zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en) door.

12. De netbeheerder geeft aan iedere BRP per grootverbruikaansluiting waarvoor de balan-ceringsverantwoordelijkheid bestaat jaarlijks of zoveel vaker als met de aangeslotene
overeengekomen de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde ener-gie en voor zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en)
door.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6 Overdracht van meetgegevens op de eerste werkdag na afloop van het etmaalArtikel 10.18 Artikel 10.18
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6.1 1. De netbeheerder stuurt de op grond van 6.3.5.6 artikel 10.17, zevende lid, verzamelde

meetgegevens inzake alle aansluitingen op zijn net aan de netbeheerder van het lan-
delijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop van het
desbetreffende etmaal.

1. De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, zevende lid, verzamelde meetge-
gevens inzake alle aansluitingen op zijn net aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop van het desbetref-
fende etmaal.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6.2 2. In de op grond van 6.3.6.1 het eerste lid aan de netbeheerder van het landelijk hoog-spanningsnet toe te zenden meetgegevens zijn tevens de meetcorrectiefactoren op-
genomen.

2. In de op grond van het eerste lid aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet toe te zenden meetgegevens zijn tevens de meetcorrectiefactoren opgeno-
men.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6.3 3. Netbeheerders van netten met een spanningsniveau gelijk aan of hoger dan 110 kVverstrekken tevens de meetgegevens met betrekking tot de hoeveelheden met andere
netten uitgewisselde energie, op vijftienminutenbasis, aan de netbeheerder van hetlandelijk hoogspanningsnet, voor zover deze hoeveelheden niet gemeten worden
door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

3. Netbeheerders van netten met een spanningsniveau gelijk aan of hoger dan 110 kVverstrekken tevens de meetgegevens met betrekking tot de hoeveelheden met andere
netten uitgewisselde energie, op vijftienminutenbasis, aan de netbeheerder van het lan-delijk hoogspanningsnet, voor zover deze hoeveelheden niet gemeten worden door de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6.4 4. De netbeheerder stuurt de op grond van 6.3.5.7 artikel 10.17, achtste lid, verzameldemeetgegevens aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke BRP voor 16:00
uur van de eerste werkdag na afloop desbetreffende etmaal.

4. De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, achtste lid, verzamelde meetge-gevens aan de desbetreffende BRP voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop
desbetreffende etmaal.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6.5 5. De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor iedere CG-aangeslotene in dat
gebied de hoeveelheid op de desbetreffende aansluitingen met het net uitgewisseldeenergie per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van
de eerste werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal.

5. De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor iedere CG-aangeslotene in dat
gebied de hoeveelheid op de desbetreffende aansluitingen met het net uitgewisseldeenergie per onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van de eerste werkdag na af-
loop van het desbetreffende etmaal.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.6.6 6. De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan iedereCG-aangeslotene de hoeveelheid op zijn aansluitingen met het net uitgewisselde
energie per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur vande eerste werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal.

6. De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan iedereCG-aangeslotene de hoeveelheid op zijn aansluitingen met het net uitgewisselde ener-
gie per onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloopvan het desbetreffende etmaal.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.7 Verwerking en overdracht van meetgegevens op de vijfde werkdag na afloopvan het etmaal Artikel 10.19 Artikel 10.19
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.7.1 1. De netbeheerder vervangt indien van toepassing voor de desbetreffende aansluitin-

gen de op basis van artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de
meetverantwoordelijke ontvangen meetgegevens door de herziene meetgegevens diehem op basis van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas door de
desbetreffende meetverantwoordelijke voor 10:00 uur van de vijfde werkdag na af-
loop desbetreffende etmaal zijn toegestuurd.

1. De netbeheerder vervangt indien van toepassing voor de desbetreffende aansluitingen
de op basis van artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de meet-
verantwoordelijke ontvangen meetgegevens door de herziene meetgegevens die hemop basis van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas door de desbetref-
fende meetverantwoordelijke voor 10:00 uur van de vijfde werkdag na afloop desbetref-
fende etmaal zijn toegestuurd.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.7.2 2. De netbeheerder voert opnieuw de in 6.3.5.6 en 6.3.5.7 artikel 10.17, zevende en
achtste lid, beschreven acties uit.

2. De netbeheerder voert opnieuw de in artikel 10.17, zevende en achtste lid, beschreven
acties uit.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.7.3 3. De netbeheerder stuurt de op grond van 6.3.5.6 artikel 10.17, zevende lid jo. 6.3.7.2het tweede lid, opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de vijfde werk-dag na afloop desbetreffende etmaal.

3. De netbeheerder stuurt de op grond van het tweede lid jo. artikel 10.17, zevende lid,opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de vijfde werkdag na afloopdesbetreffende etmaal.

Volgorde was hier net andersom alsin 6.3.9.2 en 6.3.9.3. Daar is hethandiger geformuleerd, dus hieromgedraaid.

BRP die het aangaat een regeling omtrent de te gebruiken meetgegevens. Onvermin—
derd hetgeen uit de aansluit— en transportovereenkomst voortvloeit, worden deze
meetgegevens geacht definitief te Zijn en worden deze aan de desbetreffende pre—
grammaverant—weerdelijke—fl en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet verstrekt.

derd hetgeen uit de aansluit— en transportovereenkomst voortvloeit, worden deze
meetgegevens geacht definitief te Zijn en worden deze aan de desbetreffende BRP en
aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417 1636.44

1_2. De netbeheerder geeft aan iedere pregrammaverantweerdefijke—B—RP per grootver—
bruikaansluiting waarvoor de programmaverantwoerdelfikheIdfibalanceringsverant—
woordeliikheid bestaat jaarlijks of zoveel vaker als met de aangeslotene overeenge—
komen de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie en
voor zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en) door.

12. De netbeheerder geeft aan iedere BRP per grootverbruikaansluiting waarvoor de bala n—
ceringsverantwoordelijkheid bestaat jaarlijks of zoveel vaker als met de aangeslotene
overeengekomen de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde ener-
gie en voor zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en)
door

[01-08-2013] besluit 103834/122

Artik I 10.18
Artikel 10.18

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[01-08-2013]besluit103834/122 16364 L De netbeheerder stuurt de op grond van 6336artikel 10.17 zevende lid verzamelde 1. De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, zevende lid, verzamelde meetge—
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 meetgegevens inzake alle aansluitingen op Zijn net aan de netbeheerder van het lan— gevens inzake alle aansluitingen op Zijn net aan de netbeheerder van het landelijk

delijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop van het hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop van het desbetref-
desbetref‘fende etmaal. fende etmaal.

[01-08-2013]besluit103834/122 16363; In de op grond van 6364het eerste lid aan de netbeheerder van het landelijk hoog— 2. In de op grond van het eerste lid aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 spanningsnet toe te zenden meetgegevens Zijn tevens de meetcorrectiefactoren op— ningsnet toe te zenden meetgegevens Zijn tevens de meetcorrectiefactoren opgeno—

genomen. men.

[01-08-2013]besluit103834/122 16363; Netbeheerders van netten met een spanningsniveau gelijk aan of hoger dan 110 kV 3. Netbeheerders van netten met een spanningsniveau gelijk aan of hoger dan 110 kV
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 verstrekken tevens de meetgegevens met betrekking tot de hoeveelheden met andere verstrekken tevens de meetgegevens met betrekking tot de hoeveelheden met andere

netten uitgewisselde energie, op vijftienminutenbasis, aan de netbeheerder van het netten uitgewisselde energie, op vijftienminutenbasis, aan de netbeheerder van het lan—
landelijk hoogspanningsnet, voor zover deze hoeveelheden niet gemeten worden delijk hoogspanningsnet, voor zover deze hoeveelheden niet gemeten worden door de
door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

[01-08-2013]besluit103834/122 1636-4 i De netbeheerder stuurt de op grond van 6334artikel 10.17 achtste lid verzamelde 4. De netbeheerder stuurt de op grond van artikel 10.17, achtste lid, verzamelde meetge—
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 meetgegevens aan de desbetreffende pmgrammaveranhweerdelijkeBRP voor 16:00 gevens aan de desbetreffende BRP voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop

uur van de eerste werkdag na afloop desbetreffende etmaal. desbetreffende etmaal.

[01-08-2013]besluit103834/122 16363; De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan de 5. De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan de
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor iedere CG—aangeslotene in dat netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor iedere CG—aangeslotene in dat

gebied de hoeveelheid op de desbetrefiende aansluitingen met het net uitgewisselde gebied de hoeveelheid op de desbetrefiende aansluitingen met het net uitgewisselde
energie per programmatijdseenheid—onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van energie per onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van de eerste werkdag na af—
de eerste werkdag na afloop van het desbetrefiende etmaal. loop van het desbetreffende etmaal.

[01-08-2013]besluit103834/122 163666 De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan iedere 6. De netbeheerder die aansluitingen in een congestiegebied beheert, stuurt aan iedere
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 CG—aangeslotene de hoeveelheid op Zijn aansluitingen met het net uitgewisselde

energie per programmatijdseenheid—onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van
de eerste werkdag na afloop van het desbetrefiende etmaal.

CG—aangeslotene de hoeveelheid op Zijn aansluitingen met het net uitgewisselde ener—
gie per onbalansverrekeningsperiode voor 16:00 uur van de eerste werkdag na afloop
van het desbetreffende etmaal.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10.19

[01-08-2013]besluit103834/122 16341; De netbeheerder vervangt indien van toepassing voor de desbetreffende aansluitin— 1. De netbeheerder vervangt indien van toepassing voor de desbetreffende aansluitingen
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 gen de op basis van artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en qas van de de op basis van artikel 6.2.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de meet—

meetverantwoordelijke ontvangen meetgegevens door de herziene meetgegevens die verantwoordelijke ontvangen meetgegevens door de herziene meetgegevens die hem
hem op basis van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas door de op basis van artikel 6.2.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas door de desbetref—
desbetref‘fende meetverantwoordelijke voor 10:00 uur van de vijfde werkdag na af— fende meetverantwoordelijke voor 10:00 uur van de vijfde werkdag na afloop desbetref-
loop desbetreffende etmaal Zijn toegestuurd. fende etmaal Zijn toegestuurd.

[01-08-2013]besluit103834/122 16342; De netbeheerder voert opnieuw de in 633:6—en—6334artikel 10.17 zevende en 2. De netbeheerder voert opnieuw de in artikel 10.17, zevende en achtste lid, beschreven
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 achtstelid beschreven acties uit. acties uit.
[01-08-2013]besluit103834/122 16333; De netbeheerder stuurt de op grond van 6336artikel 10.17 zevende lid ‘0. 6342 3. De netbeheerder stuurt de op grond van het tweede lid jo. artikel 10.17, zevende lid, Volgordewas hiernelandersom als
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 het tweede lid opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al Zijn aansluitingen aan de opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al Zijn aansluitingen aan de netbeheerder in6.......392en6393 Daa'lShe’

handiger geformuleerd, dus hier
van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de vijfde werkdag na afloop omgedraaid
desbetreffende etmaal.

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor 16:00 uur van de vijfde werk—
dag na afloop desbetrefiende etmaal.
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[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.7.4 4. De netbeheerder stuurt de op grond van 6.3.5.7 artikel 10.17, achtste lid jo. 6.3.7.2 hettweede lid, opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende programma-
verantwoordelijken BRP's voor 16:00 uur van de vijfde werkdag na afloop desbetref-fende etmaal.

4. De netbeheerder stuurt de op grond van het tweede lid jo. artikel 10.17, achtste lid,opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP's voor 16:00 uur van de
vijfde werkdag na afloop desbetreffende etmaal.

Volgorde was hier net andersom alsin 6.3.9.2 en 6.3.9.3. Daar is hethandiger geformuleerd, dus hieromgedraaid.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.8 Verwerking en overdracht van meetgegevens op de tiende werkdag na afloopvan het etmaal Artikel 10.20 Artikel 10.20
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.8.1 1. De netbeheerder voert de in 6.3.5.6 en 6.3.5.7 artikel 10.17, zevende en achtste lid,

beschreven acties uit op de op grond van artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode elektri-
citeit en gas van de meetverantwoordelijken ontvangen definitieve meetgegevens.

1. De netbeheerder voert de in artikel 10.17, zevende en achtste lid, beschreven acties uit
op de op grond van artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de
meetverantwoordelijken ontvangen definitieve meetgegevens.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.8.2 2. De netbeheerder stuurt de op grond van 6.3.5.6 artikel 10.17, zevende lid jo. 6.3.8.1
het eerste lid opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor 12:00 uur van de tiende werk-dag na afloop van het desbetreffende etmaal.

2. De netbeheerder stuurt de op grond van het eerste lid jo. artikel 10.17, zevende lid,
opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet voor 12:00 uur van de tiende werkdag na afloopvan het desbetreffende etmaal.

Volgorde was hier net andersom alsin 6.3.9.2 en 6.3.9.3. Daar is hethandiger geformuleerd, dus hieromgedraaid.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.8.3 3. De netbeheerder stuurt de op grond van 6.3.5.7 artikel 10.17, achtste lid jo. 6.3.8.2 het
eerste lid opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende programmaver-
antwoordelijken BRP's voor 12:00 uur van de tiende werkdag na afloop van het desbe-
treffende etmaal.

3. De netbeheerder stuurt de op grond van het eerste lid jo. artikel 10.17, achtste lid,
opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP's voor 12:00 uur van de
tiende werkdag na afloop van het desbetreffende etmaal.

Volgorde was hier net andersom alsin 6.3.9.2 en 6.3.9.3. Daar is hethandiger geformuleerd, dus hieromgedraaid. Klopt de verwijzing naar6.3.8.2 wel? Moet mijns inziens6.3.8.1 zijn.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

I6.3.8.4 4. Indien de netbeheerder tussen 12:00 en 16:00 uur van de tiende werkdag na de dag
van collectie van de meetgegevens van de programmaverantwoordelijke BRP een ver-
zoek zoals bedoeld in 3.7.11 van de Systeemcode elektriciteit artikel 10.22 10.26, vijfdelid van de Netcode elektriciteit heeft ontvangen, zal de netbeheerder zo mogelijk en
nodig de op grond van 6.3.5.6 en 6.3.5.7 artikel 10.17, zevende en achtste lid, verza-melde meetgegevens aanpassen. Vervolgens worden deze meetgegevens als defini-
tieve meetgegevens diezelfde dag voor 24:00 uur verzonden aan de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet en aan de desbetreffende programmaverantwoorde-lijke BRP.

4. Indien de netbeheerder tussen 12:00 en 16:00 uur van de tiende werkdag na de dag van
collectie van de meetgegevens van de BRP een verzoek zoals bedoeld in artikel 10.26,
vijfde lid, heeft ontvangen, zal de netbeheerder zo mogelijk en nodig de op grond vanartikel 10.17, zevende en achtste lid, verzamelde meetgegevens aanpassen. Vervolgens
worden deze meetgegevens als definitieve meetgegevens diezelfde dag voor 24:00 uurverzonden aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en aan de desbe-
treffende BRP.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.9 Verwerking en overdracht van meetgegevens na reclamatie op de tiende werk-dag na afloop van het etmaal Artikel 10.21 Artikel 10.21
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.9.1 1. De netbeheerder voert de in 6.3.5.6 en 6.3.5.7 artikel 10.17, zevende en achtste lid,

beschreven acties uit op de opnieuw vastgestelde definitieve meetgegevens.
1. De netbeheerder voert de in artikel 10.17, zevende en achtste lid, beschreven acties uit

op de opnieuw vastgestelde definitieve meetgegevens.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.9.2 2. De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van 6.3.9.1 het eerste lid jo.6.3.5.6 artikel 10.17, zevende lid, verzamelde gegevens inzake al zijn aansluitingen aan

de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
2. De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van het eerste lid jo. artikel 10.17,zevende lid, verzamelde gegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder van

het landelijk hoogspanningsnet.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.9.3 3. De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van 6.3.9.1 het eerste lid jo.

6.3.5.7 artikel 10.17, achtste lid, verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende
programmaverantwoordelijke BRP.

3. De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van het eerste lid jo. artikel 10.17,
achtste lid, verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende BRP.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.10 Overdracht van gegevens in het kader van transport- en systeemdiensten Artikel10.22 Artikel 10.22
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.10.1 1. De netbeheerder geeft dagelijks aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet per deelnet de som van alle, via dat net uitgewisselde energie door. 1. De netbeheerder geeft dagelijks aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-net per deelnet de som van alle, via dat net uitgewisselde energie door.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.10.2 2. De netbeheerder geeft dagelijks aan de andere met hem gekoppelde netbeheerders

per aansluiting tussen de desbetreffende netten per meetperiode de tussen hem endie netbeheerders uitgewisselde energie door.
2. De netbeheerder geeft dagelijks aan de andere met hem gekoppelde netbeheerders per

aansluiting tussen de desbetreffende netten per meetperiode de tussen hem en dienetbeheerders uitgewisselde energie door.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.10.3 3. Voor zover overeengekomen, geeft een netbeheerder aan een andere met hem

gekoppelde netbeheerder per aansluiting tussen de desbetreffende netten per meet-periode de tussen hem en die andere netbeheerder uitgewisselde blindenergie door.
3. Voor zover overeengekomen, geeft een netbeheerder aan een andere met hem gekop-

pelde netbeheerder per aansluiting tussen de desbetreffende netten per meetperiodede tussen hem en die andere netbeheerder uitgewisselde blindenergie door.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.10.4 4. De netbeheerder geeft aan andere, op zijn net aangesloten, netbeheerders de meet-

gegevens ten behoeve van de verrekening van de transportdiensten door.
4. De netbeheerder geeft aan andere, op zijn net aangesloten, netbeheerders de meetge-

gevens ten behoeve van de verrekening van de transportdiensten door.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

163:7:4i De netbeheerder stuurt de op grond van 633—7—artikel 10.17 achtste lid ‘0. 63:772—m
tweede lid opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetref‘fende programma-
verannNeerdelfiken—BRP'S voor 16:00 uur van de vijfde werkdag na afloop desbetref—
fende etmaal.

4. De netbeheerder stuurt de op grond van het tweede lid jo. artikel 10.17, achtste lid,
opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetref‘fende BRP's voor 16:00 uur van de
vijfde werkdag na afloop desbetref‘fende etmaal.

Volgorde was hier net andersom als
in 6.3.9.2 en 6.3.9.3. Daar is het
handiger geformuleerd, dus hier
omgedraaid.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10.20

[01-08-2013]besluit103834/122 De netbeheerder voert de in 6333en—6335Lartikel 10.17 zevende en achtste lid 1. De netbeheerder voert de in artikel 10.17, zevende en achtste lid, beschreven acties uit
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 beschreven acties uit op de op grond van artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode elektri— op de op grond van artikel 6.2.2.4 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de

citeit en gas van de meetverantwoordelijken ontvangen definitieve meetgegevens. meetverantwoordelijken ontvangen definitieve meetgegevens.

[01-08-2013]besluit103834/122 16333; De netbeheerder stuurt de op grond van 6333artikel 10.17 zevende lid ‘0. 6331 2. De netbeheerder stuurt de op grond van het eerste lid jo. artikel 10.17, zevende lid, Volgordewas hiernelandeisom als
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 het eerste lid opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de opnieuw verzamelde meetgegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder :‘afije'fggfgijigajtli‘::

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor 12:00 uur van de tiende werk— van het landelijk hoogspanningsnet voor 12:00 uur van de tiende werkdag na afloop omgedmaid
'

dag na afloop van het desbetref‘fende etmaal. van het desbetref‘fende etmaal.

[01-08-2013]besluit103834/122 16333 ; De netbeheerder stuurt de op grond van 633:7»artikel 10.17 achtste lid ‘o. 6333@ 3. De netbeheerder stuurt de op grond van het eerste lid jo. artikel 10.17, achtste lid, Volgordewas hiernelandeisom als
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 eerste lid opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetreffende pregrammaver— opnieuw verzamelde meetgegevens aan de desbetref‘fende BRP's voor 12:00 uur van de :‘afije'fggfgijigajtli‘::

antweerdelijken—BRP'S voor 12:00 uur van de tiende werkdag na afloop van het desbe— tiende werkdag na afloop van het desbetref‘fende etmaal. omgedraaid Kloptde Jamil-ling naar
treffende etmaal. 6.3.8.2 wel? Moe! miins inziens

6.3.8.1 zijn.
[01-08-2013]besluit103834/122 16334 i Indien de netbeheerder tussen 12:00 en 16:00 uur van de tiende werkdag na de dag 4. Indien de netbeheerder tussen 12:00 en 16:00 uur van de tiende werkdag na de dag van
[12-05-2016] besluit 2016/202148
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

van collectie van de meetgegevens van de pregrammaverantweeFéeie—BRP een ver—
zoek zoals bedoeld in 3:73—1rvan—ele—Systeemeeele—e1ektrieiteit—artikel 10722—1026 vi'fde
lid vanAe—Neteedeelektrieiteitheeft ontvangen, zal de netbeheerder zo mogelijk en
nodig de op grond van 6333en333lartikel 10.17 zevende en achtste lid verza—
melde meetgegevens aanpassen. Vervolgens worden deze meetgegevens als defini—
tieve meetgegevens diezelfde dag voor 24:00 uur verzonden aan de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet en aan de desbetreffende wegrammaverantweerele—

collectie van de meetgegevens van de BRP een verzoek zoals bedoeld in artikel 10.26,
vijfde lid, heeft ontvangen, zal de netbeheerder zo mogelijk en nodig de op grond van
artikel 10.17, zevende en achtste lid, verzamelde meetgegevens aanpassen. Vervolgens
worden deze meetgegevens als definitieve meetgegevens diezelfde dag voor 24:00 uur
verzonden aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en aan de desbe—
treffende BRP.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10.21

[01-08-2013]besluit103834/122 1637971; De netbeheerder voert de in 633:6—eH—63377—artikel 10.17 zevende en achtste lid 1. De netbeheerder voert de in artikel 10.17, zevende en achtste lid, beschreven acties uit
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 beschreven acties uit op de opnieuw vastgestelde definitieve meetgegevens. op de opnieuw vastgestelde definitieve meetgegevens.

[01-08-2013]besluit103834/122 163.33; De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van 633—1—het eerste lid jo. 2. De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van het eerste lid jo. artikel 10.17,
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 6333artikel 10.17 zevende lid verzamelde gegevens inzake al zijn aansluitingen aan zevende lid, verzamelde gegevens inzake al zijn aansluitingen aan de netbeheerder van

de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. het landelijk hoogspanningsnet.

[01-08-2013]besluit103834/122 16333; De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van 633—1—het eerste lid jo. 3. De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van het eerste lid jo. artikel 10.17,
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 633,—7—artikel 10.17 achtste lid verzamelde meetgegevens aan de desbetref‘fende achtste lid, verzamelde meetgegevens aan de desbetref‘fende BRP.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

m . 5 ...........

10.32
- Artikel Artikel 10.22

[01-08-2013]besluit103834/122 16333—1; De netbeheerder geeft dagelijks aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan— 1. De netbeheerder geeft dagelijks aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings—
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 ningsnet per deelnet de som van alle, via dat net uitgewisselde energie door. net per deelnet de som van alle, via dat net uitgewisselde energie door.

[01-08-2013]besluit103834/122 16371072 ; De netbeheerder geeft dagelijks aan de andere met hem gekoppelde netbeheerders 2. De netbeheerder geeft dagelijks aan de andere met hem gekoppelde netbeheerders per
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 per aansluiting tussen de desbetref‘fende netten per meetperiode de tussen hem en aansluiting tussen de desbetreffende netten per meetperiode de tussen hem en die

die netbeheerders uitgewisselde energie door. netbeheerders uitgewisselde energie door.

[01-08-2013]besluit103834/122 1637103; Voor zover overeengekomen, geeft een netbeheerder aan een andere met hem 3. Voor zover overeengekomen, geeft een netbeheerder aan een andere met hem gekop—
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 gekoppelde netbeheerder per aansluiting tussen de desbetreffende netten per meet— pelde netbeheerder per aansluiting tussen de desbetref‘fende netten per meetperiode

periode de tussen hem en die andere netbeheerder uitgewisselde blindenergie door. de tussen hem en die andere netbeheerder uitgewisselde blindenergie door.

[01-08-2013]besluit103834/122 1637104 $ De netbeheerder geeft aan andere, op zijn net aangesloten, netbeheerders de meet— 4. De netbeheerder geeft aan andere, op zijn net aangesloten, netbeheerders de meetge—
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 gegevens ten behoeve van de verrekening van de transportdiensten door.
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[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.10.6 5. De netbeheerder geeft jaarlijks of zoveel vaker als overeengekomen aan grootverbrui-kers de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie en voor
zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en) door.

5. De netbeheerder geeft jaarlijks of zoveel vaker als overeengekomen aan grootverbrui-kers de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie en voor
zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en) door.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6.3.13 Bekendmaking van gegevens Artikel 10.23 Artikel 10.23
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.13.1 1. Iedere werkdag publiceert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ophaar website per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode de som van

de door aangeslotenen met een opgesteld vermogen van 10 MW of meer op het netingevoede elektriciteit, vermeerderd met de som van de uitgewisselde energie op de
landgrensoverschrijdende netten. Publicatie vindt plaats de werkdag volgend op de
daadwerkelijke meting.

1. Iedere werkdag publiceert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op haarwebsite per onbalansverrekeningsperiode de som van de door aangeslotenen met een
opgesteld vermogen van 10 MW of meer op het net ingevoede elektriciteit, vermeer-derd met de som van de uitgewisselde energie op de landgrensoverschrijdende netten.
Publicatie vindt plaats de werkdag volgend op de daadwerkelijke meting.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.13.2 2. Iedere werkdag geven de netbeheerders ten behoeve van de publicatie op grond van
6.3.13.1 het eerste lid de meetgegevens per aangeslotene met een opgesteld ver-
mogen van 10 MW of meer per programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode
door aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

2. Iedere werkdag geven de netbeheerders ten behoeve van de publicatie op grond van
het eerste lid de meetgegevens per aangeslotene met een opgesteld vermogen van 10
MW of meer per onbalansverrekeningsperiode door aan de netbeheerder van het lan-
delijk hoogspanningsnet.

[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
I6.3.13.3 3. De bepalingen 6.3.5.8 6.3.5.7 en 6.3.5.9 Artikel 10.17, achtste en tiende lid, zijn opovereenkomstige wijze van toepassing op 6.3.12.2 6.3.13.2 het tweede lid. 3. Artikel 10.17, achtste en tiende lid, zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op hettweede lid.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.13.4 4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft bij de op grond van
6.3.13.1 het eerste lid gepubliceerde gegevens aan wat de sommatie is van de gepro-
grammeerde importen respectievelijk de geprogrammeerde exporten.

4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft bij de op grond van het
eerste lid gepubliceerde gegevens aan wat de sommatie is van de geprogrammeerde
importen respectievelijk de geprogrammeerde exporten.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 I6.3.13.5 5. Binnen elf werkdagen na de eerste publicatie maakt de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet de in 6.3.13.1 het eerste en 6.3.13.4 vierde lid genoemde data de-finitief.

5. Binnen elf werkdagen na de eerste publicatie maakt de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet de in het eerste en vierde lid genoemde data definitief.

[15-05-2004] besluit 101787/3[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.8a Kwaliteit van de meetgegevens
[15-05-2004] besluit 101787/3[17-03-2013] besluit 104363/3[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.25 10.24
S3.8a.1 1. Op basis van de volgens 6.3.5.6 artikel 10.17, zevende lid, en 6.3.6.3 10.18, derde lid,

van de Informatiecode elektriciteit en gas ontvangen gegevens vergelijkt de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet de som van de invoedingen in elk deel-
net, waarvan het spanningsniveau gelijk is aan of hoger is dan 110 kV, met de somvan het verbruik in dat deelnet. Bij een geconstateerde afwijking groter dan 1000 kWh
per dag wordt een melding gemaakt naar de desbetreffende netbeheerder en wordt
deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren.

Artikel 10.24
1. Op basis van de volgens artikel 10.17, zevende lid, en 10.18, derde lid, ontvangen

gegevens vergelijkt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de som van deinvoedingen in elk deelnet, waarvan het spanningsniveau gelijk is aan of hoger is dan
110 kV, met de som van het verbruik in dat deelnet. Bij een geconstateerde afwijkinggroter dan 1000 kWh per dag wordt een melding gemaakt naar de desbetreffende net-
beheerder en wordt deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren.

[15-05-2004] besluit 101787/3[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.8a.2 2. Elk kwartaal zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de overige

netbeheerders berichten over de trends in de meetcorrectiefactoren die de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet op grond van 4.2.5a artikel 6.3.6.2 van de
Informatiecode elektriciteit en gas 10.18, tweede lid, ontvangt.

2. Elk kwartaal zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de overige netbe-
heerders berichten over de trends in de meetcorrectiefactoren die de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet op grond van artikel 10.18, tweede lid, ontvangt.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 § 10.5 Reconciliatie § 10.5 Reconciliatie
[15-11-1999] besluit 99-005[15-05-2004] besluit 101787/3[14-02-2012] besluit 103951[17-04-2013] besluit 104363/3[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.21 10.25
S3.7.5 1. Iedere werkdag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per pro-

grammaverantwoordelijke BRP een overzicht samen van diens prestaties met betrek-king tot het direct voorafgaande etmaal. Dit overzicht bevat per etmaal de volgende
gegevens:
a. het door de programmaverantwoordelijke BRP bij de netbeheerder van het lande-lijk hoogspanningsnet ingediende en door hem goedgekeurde energieprogramma,

met inbegrip van eventuele goedgekeurde wijzigingen daarvan;b. de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van 6.3.6.1
van de Informatiecode elektriciteit en gas artikel 10.18, eerste lid, van netbeheer-
ders ontvangen meetgegevens;

Artikel 10.25
1. Iedere werkdag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BRP een

overzicht samen van diens prestaties met betrekking tot het direct voorafgaande et-maal. Dit overzicht bevat per etmaal de volgende gegevens:
a. het door de BRP bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingedien-

de en door hem goedgekeurde energieprogramma, met inbegrip van eventuelegoedgekeurde wijzigingen daarvan;
b. de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van artikel10.18, eerste lid, van netbeheerders ontvangen meetgegevens;
c. de onbalans;
d. de in artikel 10.30 bedoelde onbalansprijs voor elke onbalansverrekeningsperiode;

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

163—103 ; De netbeheerder geeftjaarlijks of zoveel vaker als overeengekomen aan grootverbrui—
kers de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie en voor
zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en) door.

5. De netbeheerder geeft jaarlijks of zoveel vaker als overeengekomen aan grootverbrui—
kers de tellerstanden voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie en voor
zover van toepassing de daarbij behorende vermenigvuldigingsfactor(en) door.

[01-08-2013]besluit103834/122 63:13—Bekendmaléng—van—gegevens—Artikel 10.23 Artikel 10.23
[12-07-20181voorstel BR—2018-1417

[01-08-2013]besluit103834/122 16371—31; Iedere werkdag publiceert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op 1. Iedere werkdag publiceert de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op haar
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 haar website per programmatijdseenheieLonbalansverrekeningsperiode de som van website per onbalansverrekeningsperiode de som van de door aangeslotenen met een

de door aangeslotenen met een opgesteld vermogen van 10 MW of meer op het net opgesteld vermogen van 10 MW of meer op het net ingevoede elektriciteit, vermeer—
ingevoede elektriciteit, vermeerderd met de som van de uitgewisselde energie op de derd met de som van de uitgewisselde energie op de landgrensoverschrijdende netten.
landgrensoverschrijdende netten. Publicatie vindt plaats de werkdag volgend op de Publicatie vindt plaats de werkdag volgend op de daadwerkelijke meting.
daadwerkelijke meting.

[01-08-2013]besluit103834/122 163—133 ; Iedere werkdag geven de netbeheerders ten behoeve van de publicatie op grond van 2. Iedere werkdag geven de netbeheerders ten behoeve van de publicatie op grond van
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 63.—13.—1 het eerste lid de meetgegevens per aangeslotene met een opgesteld ver— het eerste lid de meetgegevens per aangeslotene met een opgesteld vermogen van 10

mogen van 10 MW of meer per pregmmmflijelseenheid—onbalansverrekeningsperiode MW of meer per onbalansverrekeningsperiode door aan de netbeheerder van het lan—
door aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. delijk hoogspanningsnet.

[01-08-2013]besluit103834/122 163—133 1 De—bepalingen 6333—633—7—en—633—9 Artikel 10.17 achtste en tiende lid Zijn op 3. Artikel 10.17, achtste en tiende lid, zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op het
[15'12'20151 “W'S'e' BR'15'1072 overeenkomstige wijze van toepassing op 63323—63333het tweede lid. tweede lid.[12-07-20181voorstel BR—201 8-141 7
[01-08-2013]besluit103834/122 163—1344 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft bij de op grond van 4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft bij de op grond van het
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 63.—13.—1 het eerste lid gepubliceerde gegevens aan wat de sommatie is van de gepro— eerste lid gepubliceerde gegevens aan wat de sommatie is van de geprogrammeerde

grammeerde importen respectievelijk de geprogrammeerde exporten. importen respectievelijk de geprogrammeerde exporten.

[01-08-2013]besluit103834/122 163.—]33 ; Binnen elf werkdagen na de eerste publicatie maakt de netbeheerder van het landelijk 5. Binnen elf werkdagen na de eerste publicatie maakt de netbeheerder van het landelijk
[12‘07'20181m'5le' BR'2018'1417 hoogspanningsnet de in 63.—13.—1 het eerste en 63,—13-4 vierde lid genoemde data de— hoogspanningsnet de in het eerste en vierde lid genoemde data definitief.

finitief.
[15-05-2004]bes|uit101787I3 . .
[17-05-2013] voorstel BR-2018—1386 53:89—Kwah-te1t—van—de—meetgegevens
[15415-2004] besiuit101787l3 Artikel 1072—5 10.24 Artikel 10.24
[17-03-2013] besluit 104363l3 _ _ . _
[01-08-2013]besluit103834/122 $3.831; Op basis van de volgens 6336artikel 10.17 zevende lid en 633310.18 derde lid 1. 0p basIs van de volgens artIkel 10.17, zevende lId, en 10.18, derde lId, ontvangen
[12-05-2016]beslui12016/202152 MnnatieeedeLelektIrieiteit—enfia3mtvangen gegevens vergelijkt de netbe— gegevens vergelijkt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de som van de
[lg-3333133333: 3:331:11??? heerder van het landelijk hoogspanningsnet de som van de invoedingenIn elk deel— invoedingen in elk deelnet, waarvan. het spanningsniveau gelijk is aan of hoger is dannet, waarvan het spannIngsnIveau geluk Is aan of hoger Is dan 110 kV, met de som 110 kV, met de som van het vereIk In dat deelnet. Bu een geconstateerde afwuklng

van het verbruik in dat deelnet. Bij een geconstateerde afwijking groter dan 1000 kWh groter dan 1000 kWh per dag wordt een melding gemaakt naar de desbetreffende net—
per dag wordt een melding gemaakt naar de desbetreffende netbeheerder en wordt beheerder en wordt deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren.
deze netbeheerder verzocht de gegevens te (doen) corrigeren.

[15-05-2004]besluit101787l3 S3332; Elk kwartaal zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de overige 2. Elk kwartaal zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de overige netbe—
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

netbeheerders berichten over de trends in de meetcorrectiefactoren die de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet op grond van 4333a—rtikel6333—va3de

1018 tweede lid ontvangt.

heerders berichten over de trends in de meetcorrectiefactoren die de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet op grond van artikel 10.18, tweede lid, ontvangt.

[15-11-1999] besluit 99-005
[15-05-2004] besluit 101787l3
[14-02-2012] besluit 103951
[17-04-2013] besluit 104363l3
[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] beslui12016l202152
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

§ 10.5 Reconciliatie

Artikel 1031—1025
6373; Iedere werkdag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per pro-

grammaverantweerdelijkefieen overzicht samen van diens prestaties met betrek—
king tot het direct voorafgaande etmaal. Dit overzicht bevat per etmaal de volgende
gegevens:
a. het door de pmgmnmavemntweerdelijke—flbij de netbeheerder van het lande—

lijk hoogspanningsnet ingediende en door hem goedgekeurde energieprogramma,
met inbegrip van eventuele goedgekeurde wijzigingen daarvan;

b. de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van 636—1
van—de—hfermaheeede—elektfieitefi—en—gas—artikel 10.18 eerste lid van netbeheer—
ders ontvangen meetgegevens;

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.25
1. Iedere werkdag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BRP een

overzicht samen van diens prestaties met betrekking tot het direct voorafgaande et—
maal. Dit overzicht bevat per etmaal de volgende gegevens:
a. het door de BRP bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingedien—

de en door hem goedgekeurde energieprogramma, met inbegrip van eventuele
goedgekeurde wijzigingen daarvan;

b. de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van artikel
10.18, eerste lid, van netbeheerders ontvangen meetgegevens;
de onbalans;

d. de in artikel 10.30 bedoelde onbalansprijs voor elke onbalansverrekeningsperiode;
1"
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c. de onbalans;d. de in S3.9.2 artikel 10.28 10.30 bedoelde onbalansprijs voor elke programmatijds-
eenheid onbalansverrekeningsperiode;e. het totaalbedrag ter zake van de onbalans.

e. het totaalbedrag ter zake van de onbalans.

[15-05-2004] besluit 101787/3[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.5a 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van S3.7.5
het eerste lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende programmaverant-woordelijke BRP voor 17:00 uur van de eerste werkdag na het etmaal waarop dat
overzicht betrekking heeft.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste
lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende BRP voor 17:00 uur van de eerstewerkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft.

[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7.5b 3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van S3.7.5het eerste lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende programmaverant-

woordelijke BRP voor 17:00 uur van de vijfde werkdag na het etmaal waarop dat over-zicht betrekking heeft. Daarbij dient in S3.7.5 het eerste lid, onderdeel b, “6.3.7.3 arti-
kel 10.19, derde lid” in plaats van “6.3.6.1 artikel 10.18, eerste lid” gelezen te worden.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerstelid samengestelde overzicht aan de desbetreffende BRP voor 17:00 uur van de vijfde
werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in het eer-ste lid, onderdeel b, “artikel 10.19, derde lid” in plaats van “artikel 10.18, eerste lid” gele-
zen te worden.

[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7.5c 4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van S3.7.5

het eerste lid samengestelde overzicht, aan de desbetreffende programmaverant-
woordelijke BRP voor 15:00 uur van de tiende werkdag na het etmaal waarop datoverzicht betrekking heeft. Daarbij dient in S3.7.5 het eerste lid, onderdeel b, “6.3.8.3
artikel 10.20, derde lid” in plaats van “6.3.6.1 artikel 10.18, eerste lid” gelezen te wor-
den.

4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste
lid samengestelde overzicht, aan de desbetreffende BRP voor 15:00 uur van de tiende
werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in het eer-ste lid, onderdeel b, “artikel 10.20, derde lid” in plaats van “artikel 10.18, eerste lid” gele-
zen te worden.

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.5d 5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van toepassing,
direct na de op basis van 6.3.9.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas artikel
10.21, derde lid, van een netbeheerder ontvangen meetgegevens van een bepaaldetmaal, het op grond van S3.7.5 het eerste lid samengestelde overzicht onverwijld aan
de desbetreffende programmaverantwoordelijke BRP. Daarbij dient in S3.7.5 het eer-ste lid, onderdeel b, “6.3.9.3 artikel 10.21, derde lid,”  in plaats van “6.3.6.1 artikel
10.18, eerste lid” gelezen te worden.

5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van toepassing,
direct na de op basis van artikel 10.21, derde lid, van een netbeheerder ontvangen
meetgegevens van een bepaald etmaal, het op grond van het eerste lid samengesteldeoverzicht onverwijld aan de desbetreffende BRP. Daarbij dient in het eerste lid, onder-
deel b, “artikel 10.21, derde lid” in plaats van “artikel 10.18, eerste lid” gelezen te wor-den.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7.6 6. Wanneer de in S3.7.5 het eerste lid bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of eenalgemeen erkende feestdag, betreft de in S3.7.5 het eerste lid bedoelde gegevensver-

strekking dat weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of -dagen en het etmaal datdaaraan is voorafgegaan.

6. Wanneer de in het eerste lid bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een alge-meen erkende feestdag, betreft de in het eerste lid bedoelde gegevensverstrekking dat
weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of -dagen en het etmaal dat daaraan is voor-afgegaan.

[15-11-1999] besluit 99-005[13-07-2002] besluit 100928/4[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.7 7. Bij de vaststelling van de in artikel S3.7.5 het eerste lid, onderdeel c, bedoelde afwij-
king houdt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet rekening met dehoeveelheid energie die meer of minder is geleverd ingeval het gaat om:
a. de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor de

aansluiting of aansluitingen van een producent met wie de netbeheerder van hetlandelijk hoogspanningsnet een overeenkomst met betrekking tot de terbeschik-
kingstelling van regelvermogen heeft gesloten en het meer of minder leveren heeftplaatsgevonden onder die overeenkomst,

b. de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor de
aansluiting of aansluitingen van een afnemer aangeslotene die minder heeft afge-nomen of, ingeval van een producent, meer of minder heeft geproduceerd volgens
S2.2.5, onderdeel a artikel 9.20, tweede lid, onderdeel a,c. het meer of minder leveren volgens een transactie tussen de programmaverant-
woordelijke BRP en een andere programmaverantwoordelijke BRP en deze transac-tie tot stand is gekomen volgens een door de netbeheerder van landelijk hoog-
spanningsnet vastgestelde en openbaar gemaakte procedure.

7. Bij de vaststelling van de in artikel het eerste lid, onderdeel c, bedoelde afwijking houdt
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet rekening met de hoeveelheidenergie die meer of minder is geleverd ingeval het gaat om:
a. de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een

producent met wie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een over-eenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van regelvermogen heeft ge-
sloten en het meer of minder leveren heeft plaatsgevonden onder die overeen-komst,

b. de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een
aangeslotene die minder heeft afgenomen of, ingeval van een producent, meer ofminder heeft geproduceerd volgens artikel 9.20, tweede lid, onderdeel a,

c. het meer of minder leveren volgens een transactie tussen de BRP en een andere BRPen deze transactie tot stand is gekomen volgens een door de netbeheerder van lan-
delijk hoogspanningsnet vastgestelde en openbaar gemaakte procedure.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.22 10.26
S3.7.8 1. De programmaverantwoordelijke BRP kan bij controle op grond van S3.7.9 en S3.7.11

het tweede en vierde vijfde lid gebruik maken van de gegevens die hij ingevolge
3.7.5a tot en met 3.7.5c artikel 10.21 10.25, tweede tot en met vierde lid, van de net-beheerder heeft ontvangen.

Artikel 10.26
1. De BRP kan bij controle op grond van het tweede en vijfde lid gebruik maken van de

gegevens die hij ingevolge artikel 10.25, tweede tot en met vierde lid, van de netbe-
heerder heeft ontvangen.

c. de onbalans;
d. deIn S394—a—rtikel10:28—10.30 bedoelde onbalansprijs voor elke pregrammatijds—

eenheiel—onbalansverrekeningsperiode
e. het totaalbedrag ter zake van de onbalans.

e. het totaalbedrag ter zake van de onbalans.

[15-05-2004] besluit 101787l3
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17—05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

8%; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 534%
het eerste lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende pregrammaverant-
WE voor 17:00 uur van de eerste werkdag na het etmaal waarop dat
overzicht betrekking heeft.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste
lid samengestelde overzicht aan de desbetref‘fende BRP voor 17:00 uur van de eerste
werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

534%; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 534%
het eerste lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende programmaverant-
weerdelijkefl voor 17:00 uur van de vijfde werkdag na het etmaal waarop dat over—
zicht betrekking heeft. Daarbij dient in 53.4é—het eerste lid onderdeel b, "63.4% a_rti—
kel 10.19 derde lid"In plaats van "63:64—artikel 10.18 eerste lid" gelezen te worden.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste
lid samengestelde overzicht aan de desbetref‘fende BRP voor 17:00 uur van de vijfde
werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in het eer—
ste lid, onderdeel b, "artikel 10.19, derde lid" in plaats van "artikel 10.18, eerste lid" gele—
zen te worden.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

$34§e$ De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van 334$
het eerste lid samengestelde overzicht, aan de desbetreffende programmaverant-
weerdelijke—fl voor 15:00 uur van de tiende werkdag na het etmaal waarop dat
overzicht betrekking heeft. Daarbij client in $34—5het eerste lid onderdeel b, "638%
artikel 10.20 derde lid" in plaats van "Wankel 10.18 eerste lid" gelezen te wor—
den.

4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste
lid samengestelde overzicht, aan de desbetref‘fende BRP voor 15:00 uur van de tiende
werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft. Daarbij dient in het eer—
ste lid, onderdeel b, "artikel 10.20, derde lid" in plaats van "artikel 10.18, eerste lid" gele—
zen te worden.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17—05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

$34§di De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van toepassing,
direct na de op basis van 639%4an—de—Infiermatieeedeelektnefiefl—en—gayartikel
10.21 derde lid van een netbeheerder ontvangen meetgegevens van een bepaald
etmaal, het op grond van $3.4é—het eerste lid—samengestelde overzicht onverwijld aan
de desbetref‘fende pregrammaverantweerelelijke—B—RP. Daarbij clientIn 534%—h_eteer—
ste lid onderdeel b, "639.—3Fartikel 10.21 derde lid" in plaats van "Wartikel
10.18, eerste lid" gelezen te worden.

5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt, indien van toepassing,
direct na de op basis van artikel 10.21, derde lid, van een netbeheerder ontvangen
meetgegevens van een bepaald etmaal, het op grond van het eerste lid samengestelde
overzicht onverwijld aan de desbetref‘fende BRP. Daarbij dient in het eerste lid, onder—
deel b, "artikel 10.21, derde lid" in plaats van "artikel 10.18, eerste lid" gelezen te wor—
den.

[15-11-1999] besluit 99-005
[17-05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

534—.6 Q Wanneer de in $3.4é—het eerste lid bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een
algemeen erkende feestdag, betreft de in %het eerste lid bedoelde gegevensver—
strekking dat weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of —dagen en het etmaal dat
daaraan is voorafgegaan.

6. Wanneer de in het eerste lid bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een alge—
meen erkende feestdag, betreft de in het eerste lid bedoelde gegevensverstrekking dat
weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of —dagen en het etmaal dat daaraan is voor—
afgegaan.

[15-11-1999] besluit 99-005
[13-07-2002] besluit 100928/4
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17—05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

$344L Bij de vaststelling van de in artikelén—het eerste lid onderdeel c, bedoelde afwij—
king houdt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet rekening met de
hoeveelheid energie die meer of minder is geleverd ingeval het gaat om:
a. de pregrammaverantwoordelijlkheid—balanceringsverantwoordeli'kheid voor de

aansluiting of aansluitingen van een producent met wie de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet een overeenkomst met betrekking tot de terbeschik—
kingstelling van regelvermogen heeft gesloten en het meer of minder leveren heeft
plaatsgevonden onder die overeenkomst,

b. de pregrammaverantweerdelijkheikbalanceringsverantwoordeli'kheid voor de
aansluiting of aansluitingen van een Weangeslotene die minder heeft afge—
nomen of, ingeval van een producent, meer of minder heeft geproduceerd volgens
SQ—Zé—endereleel—a artikel 9.20 tweede lid onderdeel a

c. het meer of minder leveren volgens een transactie tussen de programmaverant-
weerdelijkefien een andere pregrammaveranhweerdelijkeflen deze transac—
tie tot stand is gekomen volgens een door de netbeheerder van landelijk hoog—
spanningsnet vastgestelde en openbaar gemaakte procedure.

7. Bij de vaststelling van de in artikel het eerste lid, onderdeel c, bedoelde afwijking houdt
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet rekening met de hoeveelheid
energie die meer of minder is geleverd ingeval het gaat om:
a. de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een

producent met wie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een over-
eenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van regelvermogen heeft ge—
sloten en het meer of minder leveren heeft plaatsgevonden onder die overeen—
komst,

b. de balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting of aansluitingen van een
aangeslotene die minder heeft afgenomen of, ingeval van een producent, meer of
minder heeft geproduceerd volgens artikel 9.20, tweede lid, onderdeel a,

c. het meer of minder leveren volgens een transactie tussen de BRP en een andere BRP
en deze transactie tot stand is gekomen volgens een door de netbeheerder van la n—
delijk hoogspanningsnet vastgestelde en openbaar gemaakte procedure.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05—2018]Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikel 10%}1026
$3478; De pregrammaverantweerdelijkeBRPkan bij controle op grond vanW

het tweede en viercvifde lid gebruik maken van de gegevens die hij ingevolge
34§a4eteen4neté4éeartikel 104—1 10.25, tweede tot en met vierde lid, van de net—
beheerder heeft ontvangen.

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.26
1. De BRP kan bij controle op grond van het tweede en vijfde lid gebruik maken van de

gegevens die hij ingevolge artikel 10.25, tweede tot en met vierde lid, van de netbe—
heerder heeft ontvangen.
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[15-11-1999] besluit 99-005[26-04-2002] besluit 100757/3[01-03-2004] besluit 101600/17[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.9 2. De programmaverantwoordelijke BRP controleert de meetgegevens die hij op grondvan 6.3.6.4 artikel 10.18, vierde lid, en 6.3.7.4 10.19, vierde lid, van de Informatiecode
elektriciteit en gas van de netbeheerders ontvangen heeft voor de hem aangaandeaansluitingen tenminste op de volgende criteria:
a. De netbeheerder heeft de volumes toegerekend overeenkomstig de gegevens in

zijn aansluitingenregister;b. De door de netbeheerder aangeleverde meetgegevens zijn in lijn met de verwach-
tingen van de programmaverantwoordelijke BRP.

2. De BRP controleert de meetgegevens die hij op grond van artikel 10.18, vierde lid, en10.19, vierde lid, van de netbeheerders ontvangen heeft voor de hem aangaande aan-
sluitingen tenminste op de volgende criteria:a. De netbeheerder heeft de volumes toegerekend overeenkomstig de gegevens in zijn

aansluitingenregister;
b. De door de netbeheerder aangeleverde meetgegevens zijn in lijn met de verwach-tingen van de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005[26-04-2002] besluit 100757/3[01-03-2004] besluit 101600/17[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10 3. Indien uit de controle in S3.7.9 het tweede lid van de meetgegevens die de program-
maverantwoordelijke BRP op grond van 6.3.7.4 artikel 10.19, vierde lid, van de Infor-
matiecode elektriciteit en gas van de netbeheerder heeft ontvangen, voor één of meermeetwaarden blijkt dat deze niet voldoet, dient de programmaverantwoordelijke BRP
een herzieningsverzoek in bij de desbetreffende netbeheerder. Daarbij wordt aange-geven om welk van de volgende redenen de meetwaarde is afgekeurd.
a. De meetgegevens worden betwist;
b. De meetgegevens werden verwacht, maar zijn niet ontvangen;c. De meetwaarden zijn over een te lange periode (meer dan vijf dagen) geschat;
d. De meetwaarden zijn ontvangen maar werden niet verwacht.

4. In het geval onderdeel a van het derde lid van toepassing is, doet de programmaver-
antwoordelijke BRP zelf een voorstel voor de te gebruiken meetgegevens.

3. Indien uit de controle in het tweede lid van de meetgegevens die de BRP op grond van
artikel 10.19, vierde lid, van de netbeheerder heeft ontvangen, voor één of meer meet-
waarden blijkt dat deze niet voldoet, dient de BRP een herzieningsverzoek in bij de des-betreffende netbeheerder. Daarbij wordt aangegeven om welk van de volgende rede-
nen de meetwaarde is afgekeurd.a. De meetgegevens worden betwist;
b. De meetgegevens werden verwacht, maar zijn niet ontvangen;
c. De meetwaarden zijn over een te lange periode (meer dan vijf dagen) geschat;d. De meetwaarden zijn ontvangen maar werden niet verwacht.

4. In het geval onderdeel a van het derde lid van toepassing is, doet de BRP zelf eenvoorstel voor de te gebruiken meetgegevens.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a 5. De programmaverantwoordelijke BRP kan tot 16:00 uur van de dag waarop hij opgrond van 6.3.8.23 artikel 10.20, derde lid, van de Informatiecode elektriciteit en gas
meetgegevens heeft ontvangen bij de desbetreffende netbeheerder reclameren overdeze meetgegevens.

5. De BRP kan tot 16:00 uur van de dag waarop hij op grond van artikel 10.20, derde lid,meetgegevens heeft ontvangen bij de desbetreffende netbeheerder reclameren over
deze meetgegevens.

[01-01-2003] besluit 101163/4[01-03-2004] besluit 101600/17[17-09-2011] besluit 103684/32[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.23 10.27
S3.7.10a.11. De netbeheerders voeren de reconciliatie uit over maand M aan de hand van meter-standen die betrekking hebben op maand M en die uiterlijk op de laatste dag van

maand M+3 zijn vastgesteld.

Artikel 10.27
1. De netbeheerders voeren de reconciliatie uit over maand M aan de hand van meter-standen die betrekking hebben op maand M en die uiterlijk op de laatste dag van

maand M+3 zijn vastgesteld.
[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a.22. De netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,zenden uiterlijk de laatste werkdag van maand M+4 het aan een programmaverant-
woordelijke toe te rekenen totale reconciliatievolume voor de reconciliatieperiode zo-als bedoeld in bijlage S6 2 aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke en
deze totalen van alle betrokken programmaverantwoordelijken BRP's aan de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op de wijze waarop deze gegevens wor-den verzameld en bewerkt, is S3.8 paragraaf 13.5 van toepassing.

2. De netbeheerders, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,zenden uiterlijk de laatste werkdag van maand M+4 het aan een programmaverant-
woordelijke toe te rekenen totale reconciliatievolume voor de reconciliatieperiode zoalsbedoeld in bijlage 2 aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke en deze tota-
len van alle betrokken BRP's aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

laatste zin kan weg vanwege artikel10.1, vierde lid

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a.2a3.Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de programmaverantwoor-
delijke met een volledige erkenning BRP van de netbeheerders, niet zijnde de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van de volgens S3.7.10a.3
het vierde lid te ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconcilieerdeaansluiting en per kalendermaand:
a. De kalendermaand waarin reconciliatierun heeft plaatsgevonden
b. De kalendermaand waarover gereconcilieerde volume is vastgesteldc. De EAN-code van de aansluiting
d. De bedrijfs EAN-code van de programmaverantwoordelijke BRPe. De bedrijfs EAN-code van de leverancier
f. De EAN-code van het netgebied waartoe aansluiting behoortg. Het standaardjaarverbruik voor normaaluren
h. Het standaardjaarverbruik voor laaguren
i. Het op basis van 6.3.8.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas artikel 10.20,tweede lid, toegerekende volume tijdens normaaluren
j. Het op basis van 6.3.8.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas artikel 10.20,

3. Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de BRP van de netbeheerders,
niet zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van devolgens het vierde lid te ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconcili-
eerde aansluiting en per kalendermaand:a. De kalendermaand waarin reconciliatierun heeft plaatsgevonden
b. De kalendermaand waarover gereconcilieerde volume is vastgesteld
c. De EAN-code van de aansluitingd. De bedrijfs EAN-code van de BRP
e. De bedrijfs EAN-code van de leverancierf. De EAN-code van het netgebied waartoe aansluiting behoort
g. Het standaardjaarverbruik voor normaalurenh. Het standaardjaarverbruik voor laaguren
i. Het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens normaaluren
j. Het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens laagurenk. Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens normaaluren
l. Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens laaguren

laatste zin kan weg vanwege artikel10.1, vierde lid

[15-11-1999] besluit 99-005
[26-04-2002] besluit 100757/3
[01-03-2004] besluit 101600/17
[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

De pregrammaveranhueerdelfike—B—RPcontroleert de meetgegevens die hij op grond
van 636.4 artikel 10.18 vierde lid en 634440.19 vierde lid vandeJnfermatIeeede
elektrieiteit—en—gas van de netbeheerders ontvangen heeft voor de hem aangaande
aansluitingen tenminste op de volgende criteria:
a. De netbeheerder heeft de volumes toegerekend overeenkomstig de gegevens in

Zijn aansluitingenregister;
b. De door de netbeheerder aangeleverde meetgegevens Zijn in lijn met de venNach—

tingen van de programmaveranhueerdelijkefl.

De BRP controleert de meetgegevens die hij op grond van artikel 10.18, vierde lid, en
10.19, vierde lid, van de netbeheerders ontvangen heeft voor de hem aangaande aan—
sluitingen tenminste op de volgende criteria:
a. De netbeheerder heeft de volumes toegerekend overeenkomstig de gegevens in Zijn

aansluitingenregister;
b. De door de netbeheerder aangeleverde meetgegevens Zijn in lijn met de verwach—

tingen van de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005
[26-04-2002] besluit 100757/3
[01-03-2004] besluit 101600/17
[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

l5”

1

Indien uit de controle in S343het tweede lid van de meetgegevens die de program-
maverantweerdelfik&BRPop grond van 6344 artikel 10.19 vierde lid vandeJnfor—
maneeodeelektneitemengasvan de netbeheerder heeft ontvangen, voor éen of meer
meetwaarden blijkt dat deze niet voldoet, dient de pregrammaveranhfleerdelke—fl
een herzieningsverzoek in bij de desbetref‘fende netbeheerder. Daarbij wordt aange—
geven om welk van de volgende redenen de meetwaarde is afgekeurd.
a. De meetgegevens worden betwist;
b. De meetgegevens werden venNacht, maar Zijn niet ontvangen;
c. De meetwaarden Zijn over een te lange periode (meer dan vijf dagen) geschat;
d. De meetwaarden Zijn ontvangen maar werden niet verwacht.
In het geval onderdeel a van het derde lid van toepassing is, doet de pregitammaver—
antweerdelijke—BRP zelf een voorstel voor de te gebruiken meetgegevens.

Indien uit de controle in het tweede lid van de meetgegevens die de BRP op grond van
artikel 10.19, vierde lid, van de netbeheerder heeft ontvangen, voor één of meer meet—
waarden blijkt dat deze niet voldoet, dient de BRP een herzieningsverzoek in bij de des—
betref‘fende netbeheerder. Daarbij wordt aangegeven om welk van de volgende rede—
nen de meetwaarde is afgekeurd.
a. De meetgegevens worden betwist;
b. De meetgegevens werden venNacht, maar Zijn niet ontvangen;
c. De meetwaarden Zijn over een te lange periode (meer dan vijf dagen) geschat;
d. De meetwaarden Zijn ontvangen maar werden niet venNacht.
In het geval onderdeel a van het derde lid van toepassing is, doet de BRP zelf een
voorstel voor de te gebruiken meetgegevens.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

$34—10a 5. De WWWBRPkan tot 16:00 uur van de dag waarop hij op
grond van 63—8—23—artikel 10.20 derde lid van—de—Iermatieeede—elektrieiteit—en—gas
meetgegevens heeft ontvangen bij de desbetref‘fende netbeheerder reclameren over
deze meetgegevens.

De BRP kan tot 16:00 uur van de dag waarop hij op grond van artikel 10.20, derde lid,
meetgegevens heeft ontvangen bij de desbetref‘fende netbeheerder reclameren over
deze meetgegevens.

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-03-2004] besluit 101600/17
[17-09-2011] besluit 103684/32
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

Artikel «10:23 10.27
$3440a4LDe netbeheerders voeren de reconciliatie uit over maand M aan de hand van meter—

standen die betrekking hebben op maand M en die uiterlijk op de laatste dag van
maand M+3 Zijn vastgesteld.

Artikel 10.27
1. De netbeheerders voeren de reconciliatie uit over maand M aan de hand van meter-

standen die betrekking hebben op maand M en die uiterlijk op de laatste dag van
maand M+3 Zijn vastgesteld.

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

$3440a4;De netbeheerders, niet Zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,
zenden uiterlijk de laatste werkdag van maand M+4 het aan een programmaverant—
woordelijke toe te rekenen totale reconciliatievolume voor de reconciliatieperiode zo—
als bedoeld in bijlage 66—2_aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke en
deze totalen van alle betrokken programmaverantwoordelijken—fi aan de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet. Qp—ele—wijze—waarop—deze—gegevens—wer-

l .
E

.

De netbeheerders, niet Zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,
zenden uiterlijk de laatste werkdag van maand M+4 het aan een programmaverant—
woordelijke toe te rekenen totale reconciliatievolume voor de reconciliatieperiode zoals
bedoeld in bijlage 2 aan de desbetreffende programmaverantwoordelijke en deze tota—
len van alle betrokken BRP's aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

laatste zin kan weg vanwege artikel
10.1 , vierde lid

S3440a493._Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de pregitammaveranhfleer—

j. Het op basis van 63—872—van—ele—lnfermatieeede—elektrieiteit—en—gas

delijke—met—een—velledige—erkerming—B—RPvan de netbeheerders, niet Zijnde de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van de volgens $34—10a3
het vierde lid te ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconcilieerde
aansluiting en per kalendermaand:

. De kalendermaand waarin reconciliatierun heeft plaatsgevonden
. De kalendermaand waarover gereconcilieerde volume is vastgesteld

De EAN—code van de aansluiting
. De bedrijfs EAN—code van de programmaverantwoordelijkefl
. De bedrijfs EAN—code van de leverancier

De EAN—code van het netgebied waartoe aansluiting behoort
. Het standaardjaarverbruik voor normaaluren
. Het standaardjaarverbruik voor laaguren

Het op basis van 63312—van—de—IniormatieeedeelektHeIteIt—emgas
tweede lid toegerekende volume tijdens normaaluren

r'3mrhmancrm artikel 10.20

artikel 10.20

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit
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Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de BRP van de netbeheerders,
niet Zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, ter specificatie van de
volgens het vierde lid te ontvangen gegevens de volgende gegevens per gereconcili—
eerde aansluiting en per kalendermaand:

De kalendermaand waarin reconciliatierun heeft plaatsgevonden
De kalendermaand waarover gereconcilieerde volume is vastgesteld
De EAN—code van de aansluiting
De bedrijfs EAN—code van de BRP
De bedrijfs EAN—code van de leverancier
De EAN—code van het netgebied waartoe aansluiting behoort
Het standaardjaarverbruik voor normaaluren
Het standaardjaarverbruik voor laaguren
Het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens normaaluren
Het op basis van artikel 10.20, tweede lid, toegerekende volume tijdens laaguren
Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens normaaluren
Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens laaguren

laatste zin kan weg vanwege artikel
10.1, vierde lid

pagina 23 van 44



BR-2018-1417 – Bijlage 2 – Wijzigingen in de Netcode elektriciteit pagina 24 van 44

tweede lid, toegerekende volume tijdens laagurenk. Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens normaaluren
l. Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens laaguren
Op de wijze waarop deze gegevens worden verzameld en bewerkt, is S3.8 paragraaf
13.5 van toepassing.

[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[16-06-2016] voorstel BR-16-1192[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a.34. Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de programmaverantwoor-delijke met een volledige erkenning BRP van de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet de volgende gegevens:a. Het totaal van de in S3.7.10a.2 het tweede lid bedoelde verzamelde gegevens;
b. De reconciliatieprijs, zijnde de gewogen gemiddelde day ahead prijs zoals die door

de APX wordt gepubliceerd clearingprijs voor de normaaluren en de laaguren peri-ode. De wijze waarop deze prijs wordt bepaald is vermeld in bijlage S7 3;
c. Het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag.

4. Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de BRP van de netbeheerdervan het landelijk hoogspanningsnet de volgende gegevens:
a. Het totaal van de in het tweede lid bedoelde verzamelde gegevens;b. De reconciliatieprijs, zijnde de gewogen gemiddelde day ahead prijs zoals die door

de APX wordt gepubliceerd clearingprijs voor de normaaluren en de laaguren perio-
de. De wijze waarop deze prijs wordt bepaald is vermeld in bijlage 3;c. Het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag.

[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a.45. De programmaverantwoordelijken BRP's die per saldo moeten betalen, dragen er zorg
voor dat de te betalen bedragen op de eerste dinsdag na de in S3.7.10a.3 het vierde
lid bedoelde moment zijn gestort op een door de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende bankrekening, tenzij tussen bedoelde
moment en de eerste dinsdag niet meer dan drie werkdagen zijn gelegen. In dat gevaldragen de programmaverantwoordelijken met een volledige erkenning BRP's er zorg
voor dat de te betalen bedragen op de daaropvolgende dinsdag zijn gestort op de
speciale bankrekening van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

5. De BRP's die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat de te betalen bedragen
op de eerste dinsdag na de in het vierde lid bedoelde moment zijn gestort op een door
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende bank-rekening, tenzij tussen bedoelde moment en de eerste dinsdag niet meer dan drie
werkdagen zijn gelegen. In dat geval dragen de BRP's er zorg voor dat de te betalenbedragen op de daaropvolgende dinsdag zijn gestort op de speciale bankrekening van
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

[01-01-2003] besluit 101163/4[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7.10a.56. Op de woensdag volgende op die in S3.7.10a.4 het vijfde lid bedoelde dinsdag stort

de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van S3.7.10a.3 het
vierde lid uit te keren bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt bankreke-ningnummer van de programmaverantwoordelijken BRP's die per saldo ontvangen.
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is niet gehouden meer uit te ke-ren dan door de programmaverantwoordelijken BRP's aan hem is overgedragen.

6. Op de woensdag volgende op die in het vijfde lid bedoelde dinsdag stort de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van het vierde lid uit te keren
bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt bankrekeningnummer van deBRP's die per saldo ontvangen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is
niet gehouden meer uit te keren dan door de BRP's aan hem is overgedragen.

[01-01-2003] besluit 101163/4[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7.10a.67. Indien de in S3.7.10a.4 en 5 het vijfde en zesde lid bedoelde dinsdag of woensdag niet

op een werkdag valt, schuiven de termijnen op tot de eerstvolgende werkdag.
7. Indien de in het vijfde en zesde lid bedoelde dinsdag of woensdag niet op een werkdag

valt, schuiven de termijnen op tot de eerstvolgende werkdag.
[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a.78. De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het bepalen vande te reconciliëren volumes zijn vermeld in bijlage S7 3. 8. De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het bepalen van dete reconciliëren volumes zijn vermeld in bijlage 3.
[01-01-2003] besluit 101163/4[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.10a.89. De netbeheerders leggen ten behoeve van het reconciliatieproces de gegevens vast
volgens bijlage S6 2.

9. De netbeheerders leggen ten behoeve van het reconciliatieproces de gegevens vast
volgens bijlage 2.

[01-08-2013] besluit 104370/3[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Artikel 10.24 10.28
S3.7.14 1. Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden tussendesbetreffende netbeheerder en programmaverantwoordelijke met een volledige er-

kenning BRP verrekend tegen de reconciliatieprijs, zoals genoemd in S3.7.10a.3 artikel10.23 10.27, vierde lid, onderdeel b.

Artikel 10.28
1. Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden tussendesbetreffende netbeheerder en BRP verrekend tegen de reconciliatieprijs, zoals ge-

noemd in artikel 10.27, vierde lid, onderdeel b.
[01-08-2013] besluit 104370/3[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.15 2. In afwijking van artikel S3.7.14 het eerste lid kunnen partijen overeenkomen om
verrekening achterwege te laten indien de kosten van het verrekenen substantieel zijnten opzichte van het te verrekenen bedrag.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen partijen overeenkomen om verrekening achter-
wege te laten indien de kosten van het verrekenen substantieel zijn ten opzichte van hette verrekenen bedrag.

[01-08-2013] besluit 104370/3[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.7.16 3. Netbeheerders en programmaverantwoordelijken met een volledige erkenning BRP's

melden uiterlijk op 31 oktober van het tweede kalenderjaar na een verbruiksjaar, on-derbouwd, aan een wederpartij welke verschillen zij wensen te verrekenen.
3. Netbeheerders en BRP's melden uiterlijk op 31 oktober van het tweede kalenderjaar na

een verbruiksjaar, onderbouwd, aan een wederpartij welke verschillen zij wensen te ver-rekenen.
[01-08-2013] besluit 104370/3[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.7.17 4. De wederpartij in een verzoek als bedoeld in S3.7.16 het derde lid heeft tot uiterlijk 31
december van dat jaar de tijd te reageren op het desbetreffende verzoek.

4. De wederpartij in een verzoek als bedoeld in het derde lid heeft tot uiterlijk 31 decem-
ber van dat jaar de tijd te reageren op het desbetreffende verzoek.

[15-11-1999] besluit 99-005[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.9 Prijs van onbalans § 10.6 Prijs van onbalans § 10.6 Prijs van onbalans

tweede lid toegerekende volume tijdens laaguren
k. Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens normaaluren
l. Het o.b.v. meterstanden berekende volume tijdens laaguren

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-08-2013] besluit 103834/122
[16-06-2016] Voorstel BR—16-1192
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

534—10a34. Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de programmer-
delijke—met—eerwelledige—erkenning—B—RPvan de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet de volgende gegevens:
a. Het totaal van deIn SSJ—lOan'éhet tweede lid bedoelde verzamelde gegevens;
b. De reconciliatieprijs, Zijnde de gewogen gemiddelde dayLahead—prijs zealsdiedeer

de—APX—wordtgepublieeerdrc learingpri s voor de normaaluren en de laaguren peri—
ode. De wijze waarop deze prijs wordt bepaaldIs vermeldIn bijlage 57—3;

c. Het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag.

Uiterlijk op de tiende werkdag van maand M+5 ontvangt de BRP van de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet de volgende gegevens:
a. Het totaal van de in het tweede lid bedoelde verzamelde gegevens;
b. De reconciliatieprijs, Zijnde de gewogen gemiddelde dayLahead—prijs zoalgdiedoor

deARkwordPgepubheeerdclearingpri s voor de normaaluren en de laaguren perio—
de. De wijze waarop deze prijs wordt bepaaldIs vermeldIn bijlage 3;

c. Het totaal nog te betalen of te ontvangen bedrag.

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

W;De pregrammaverantweerdelijkerrBRP's die per saldo moeten betalen, dragen er zorg
voor dat de te betalen bedragen op de eerste dinsdag na de in 53—7710a3—het vierde
fibedoelde moment Zijn gestort op een door de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende bankrekening, tenzij tussen bedoelde
moment en de eerste dinsdag niet meer dan drie werkdagen Zijn gelegen. In dat geval
dragen de pregrammaverantweerdelkeH—met—een—vefledige—erkennmg—B—RF”5 er zorg
voor dat de te betalen bedragen op de daaropvolgende dinsdag Zijn gestort op de
speciale bankrekening van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

De BRP's die per saldo moeten betalen, dragen er zorg voor dat de te betalen bedragen
op de eerste dinsdag na de in het vierde lid bedoelde moment Zijn gestort op een door
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet speciaal daarvoor geopende ban k—
rekening, tenzij tussen bedoelde moment en de eerste dinsdag niet meer dan drie
werkdagen Zijn gelegen. In dat geval dragen de BRP's er zorg voor dat de te betalen
bedragen op de daaropvolgende dinsdag Zijn gestort op de speciale bankrekening van
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

[01-01-2003]besluit101163/4
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

WQOp de woensdag volgende op die in Whet vi'fde lid bedoelde dinsdag stort
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van WM
vierde lid uit te keren bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt bankreke—
ningnummer van de pmgraaqmaverantwoordelgkemfi die per saldo ontvangen.
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is niet gehouden meer uit te ke—
ren dan door de pregrammaveranhfleerdelijken—BRP'S aan hem is overgedragen.

0p de woensdag volgende op die in het vijfde lid bedoelde dinsdag stort de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet de op grond van het vierde lid uit te keren
bedragen op een daartoe door hen bekend gemaakt bankrekeningnummer van de
BRP's die per saldo ontvangen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is
niet gehouden meer uit te keren dan door de BRP's aan hem is overgedragen.

[01-01-2003]besluit101163/4
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

S3—7.—]:Oa:6LIndien de in SSJéOaA—eFé—het vi'fde en zesde lid bedoelde dinsdag of woensdag niet
op een werkdag valt, schuiven de termijnen op tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de in het vijfde en zesde lid bedoelde dinsdag of woensdag niet op een werkdag
valt, schuiven de termijnen op tot de eerstvolgende werkdag.

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

S3—7.—]:Oa.—7§ De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het bepalen van
de te reconciliéren volumes Zijn vermeld in bijlage 57—3.

De formules en de rekenmodellen die de netbeheerders hanteren bij het bepalen van de
te reconciliéren volumes Zijn vermeld in bijlage 3.

[01-01-2003]besluit101163/4
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

83—7—10a781 De netbeheerders leggen ten behoeve van het reconciliatieproces de gegevens vast
volgens bijlage 56—2.

De netbeheerders leggen ten behoeve van het reconciliatieproces de gegevens vast
volgens bijlage 2.

[01-08-2013] besluit 104370/3
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386

Artikel «10:24 10.28 Artikel 10.28
[12.07.201glvoomelBR_2013_1417 53%14 L Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden tussen 1. Verschillen tussen de historische allocatie en de herberekende allocatie worden tussen

desbetref‘fende netbeheerder en pregrammaveranhfleeréelfike—met—een—velledige—er— desbetref‘fende netbeheerder en BRP verrekend tegen de reconciliatieprijs, zoals ge—
kenning—BRP verrekend tegen de reconciliatieprijs, zoals genoemd in Wartikel noemd in artikel 10.27, vierde lid, onderdeel b.
1023 10.27, vierde lid, onderdeel b.

[01-08-2013lbesluit10437013 83—74% L In afwijking van aFt-ikeléQTLH—het eerste lid kunnen partijen overeenkomen om 2. In afwijking van het eerste lid kunnen partijen overeenkomen om verrekening achter—
[lg-333333333: 3331213113: verrekening achterwege te laten indien de kosten van het verrekenen substantieel Zijn wege te laten indien de kosten van het verrekenen substantieel Zijn ten opzichte van het

ten opzichte van het te verrekenen bedrag. te verrekenen bedrag.

[01-08-2013lbesluit10437013 83—7—16 i Netbeheerders en pregrammaverantweerdelijken—met—een—vefledige—erkenning—BRP'S 3. Netbeheerders en BRP's melden uiterlijk op 31 oktober van het tweede kalenderjaar na
[lg-333333333: 3331213113: melden uiterlijk op 31 oktober van het tweede kalenderjaar na een verbruiksjaar, on— een verbruiksjaar, onderbouwd, aan een wederpartij welke verschillen zij wensen te ver-

derbouwd, aan een wederpartij welke verschillen Zij wensen te verrekenen. rekenen.

[01-08-2013lbesluit10437013 83—7—14 i De wederpartij in een verzoek als bedoeld in SSJAé—het derde lid heeft tot uiterlijk 31 4. De wederpartij in een verzoek als bedoeld in het derde lid heeft tot uiterlijk 31 decem—
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386 - -- - --
[120740181‘1005‘6' BR_2018_1417 december van datJaar de tljd te reageren op het desbetref‘fende verzoek. ber van datJaar de 1'.l te reageren op het desbetref‘fende verzoek.

15-11-1999 b I 199-005 .. .. ..i1 7-05-2013i V::,:[el BR-2018—1386 53—9—Prys—vaH—enbalans. § 10.6 Prus van onbalans § 10.6 Prys van onbalans
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[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
[26-10-2005] besluit 102055/5[10-06-2015] besluit 2015/202163[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.27 10.29
S3.9.1a De regeltoestand gedurende een programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperi-ode wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als volgt vastge-

steld:
Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende een pro-
grammatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode
a. opregelt noch afregelt bedraagt de regeltoestand 0,b. uitsluitend heeft opgeregeld bedraagt de regeltoestand +1,
c. uitsluitend heeft afgeregeld bedraagt de regeltoestand –1,d. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitsluitend een

continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand +1,
e. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitsluitend eencontinue niet stijgende reeks bedraagt de regeltoestand –1,
f. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt noch een continue

niet stijgende reeks noch een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoe-
stand 2,g. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt zowel een conti-
nue niet stijgende reeks als een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoe-
stand 2.

Artikel 10.29
De regeltoestand gedurende een onbalansverrekeningsperiode wordt door de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet als volgt vastgesteld:
Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende een onbalans-verrekeningsperiode
a. opregelt noch afregelt bedraagt de regeltoestand 0,
b. uitsluitend heeft opgeregeld bedraagt de regeltoestand +1,c. uitsluitend heeft afgeregeld bedraagt de regeltoestand –1,
d. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitsluitend eencontinue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand +1,
e. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt uitsluitend een

continue niet stijgende reeks bedraagt de regeltoestand –1,f. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt noch een continue
niet stijgende reeks noch een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoe-
stand 2,

g. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans-delta vormt zowel een continueniet stijgende reeks als een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand
2.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[14-02-2012] besluit 103951[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.28 10.30
S3.9.2 1. De in S3.7.5 sub c artikel 10.21 10.25, eerste lid, onderdeel c, bedoelde onbalans wordt

met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekend tegen een prijsper kWh, hierna te noemen de onbalansprijs.

Artikel 10.30
1. De in artikel 10.25, eerste lid, onderdeel c, bedoelde onbalans wordt met de netbeheer-

der van het landelijk hoogspanningsnet verrekend tegen een prijs per kWh, hierna tenoemen de onbalansprijs.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[26-10-2005] besluit 102055/5[14-02-2012] besluit 103951[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.9.3 2. De in S3.9.2 het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een programmatijds-
eenheid onbalansverrekeningsperiode waarin de regeltoestand –1 is:a. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe-treffende programmaverantwoordelijke BRP gelijk aan de prijs voor afregelen ver-
meerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de programmaverant-woordelijke BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe-treffende programmaverantwoordelijke BRP gelijk aan de prijs voor afregelen ver-
minderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van hetlandelijk hoogspanningsnet aan de programmaverantwoordelijke BRP.

2. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperio-
de waarin de regeltoestand –1 is:a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-

nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRPgelijk aan de prijs voor afregelen vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit ge-
val betaalt de BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;b. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in-
voeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP
gelijk aan de prijs voor afregelen verminderd met de prikkelcomponent. In dit gevalbetaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[26-10-2005] besluit 102055/5[14-02-2012] besluit 103951[10-06-2015] besluit 2015/202163[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.9.4 3. De in S3.9.2 het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een programmatijds-
eenheid onbalansverrekeningsperiode waarin de regeltoestand +1 is:a. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe-
treffende programmaverantwoordelijke BRP gelijk aan de prijs voor opregelen
vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de programmaverant-
woordelijke BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;b. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe-treffende programmaverantwoordelijke BRP gelijk aan de prijs voor opregelen
verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet aan de programmaverantwoordelijke BRP.

3. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperio-
de waarin de regeltoestand +1 is:a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-

nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP
gelijk aan de prijs voor opregelen vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit ge-
val betaalt de BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in-voeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP
gelijk aan de prijs voor opregelen verminderd met de prikkelcomponent. In dit gevalbetaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[26-10-2005] besluit 102055/5[14-02-2012] besluit 103951[10-06-2015] besluit 2015/202163

S3.9.5 3. De in S3.9.2 het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een programmatijds-
eenheid onbalansverrekeningsperiode waarin de regeltoestand 2 is:
a. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakterheeft van afnemen van elektrische energie en de middenprijs hoger is dan de prijs

4. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperio-
de waarin de regeltoestand 2 is:
a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-nemen van elektrische energie en de middenprijs hoger is dan de prijs voor oprege-

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[26-10-2005] besluit 102055/5
[10-06-2015] besluit 20151202163
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel «10:24 10.29
$39—13 De regeltoestand gedurende een programmatijdseenheid—onbalansverrekeningsperi—

% wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als volgt vastge—
steld:
Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende een pre-
grammatijdseenheid—onbalansverrekeningsperiode

. opregelt noch afregelt bedraagt de regeltoestand 0,
. uitsluitend heeft opgeregeld bedraagt de regeltoestand +1,

. uitsluitend heeft afgeregeld bedraagt de regeltoestand —1,
. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt uitsluitend een

continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand +1,
e. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt uitsluitend een

continue niet stijgende reeks bedraagt de regeltoestand —1,
f. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt noch een continue

niet stijgende reeks noch een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoe—
stand 2,

g. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt zowel een conti—
nue niet stijgende reeks als een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoe—
stand 2.

gnaw

Artikel 10.29
De regeltoestand gedurende een onbalansverrekeningsperiode wordt door de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet als volgt vastgesteld:
Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gedurende een onbalans—
verrekeningsperiode
a. opregelt noch afregelt bedraagt de regeltoestand 0,
b. uitsluitend heeft opgeregeld bedraagt de regeltoestand +1,
c. uitsluitend heeft afgeregeld bedraagt de regeltoestand —1,
d. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt uitsluitend een

continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand +1,
e. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt uitsluitend een

continue niet stijgende reeks bedraagt de regeltoestand —1,
f. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt noch een continue

niet stijgende reeks noch een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoe—
stand 2,

g. zowel heeft opgeregeld als afgeregeld en de balans—delta vormt zowel een continue
niet stijgende reeks als een continue niet dalende reeks bedraagt de regeltoestand
2.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[14-02-2012] besluit 103951
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 1028 10.30

537972; De in Wankel 1972—14025 eerste lid onderdeel c bedoelde onbalans wordt
met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekend tegen een prijs
per kWh, hierna te noemen de onbalansprijs.

Artikel 10.30

1. De in artikel 10.25, eerste lid, onderdeel c, bedoelde onbalans wordt met de netbeheer—
der van het landelijk hoogspanningsnet verrekend tegen een prijs per kWh, hierna te
noemen de onbalansprijs.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[26-10-2005] besluit 102055/5
[14-02-2012] besluit 103951
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

539%; De in 53—9—2—h—eteerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagtIn een pregrammatijés—
eenheid—onbalansverrekeningsperiode waarin de regeltoestand —1Is:
a. Indien deIn %anikel 4:0:2—1—1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe—
tref‘fende pregrammaveranhfleerdelijke—flgelijk aan de prijs voor afregelen ver—
meerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de pregrammaverant—
weerdelijkeflaan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in S377é—artikel 4:0:2—1—1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe—
tref‘fende pregrammaveranhfleerdelijke—flgelijk aan de prijs voor afregelen ver—
minderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet aan de programmaveranaueerdehjke—fl.

2. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperio—
de waarin de regeltoestand —1 is:
a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-

nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP
gelijk aan de prijs voor afregelen vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit ge—
val betaalt de BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in—
voeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende BRP
gelijk aan de prijs voor afregelen verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval
betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[26-10-2005] besluit 102055/5
[14-02-2012] besluit 103951
[10-06-2015] besluit 20151202163
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

5334; De in SSQJ—h—eteerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagtIn een pregrammatijds-
eenheidronbalansverrekeningsperiode waarin de regeltoestand +1Is:
a. Indien deIn S377é—artikel 4:0:2—1—1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe—
tref‘fende pregrarrmaverantweerdelijke—flgelijk aan de prijs voor opregelen
vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de programmaverant-
weerdelijke—flaan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in S377é—artikel 4:0:2—1—1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe—
tref‘fende pregrammaverantweerdeli}k&flgelijk aan de prijs voor opregelen
verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet aan de pregrammaverantwoordelijkefl.

3. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperio—
de waarin de regeltoestand +1 is:
a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-

nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP
gelijk aan de prijs voor opregelen vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit ge—
val betaalt de BRP aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in—
voeden van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende BRP
gelijk aan de prijs voor opregelen verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval
betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[26-10-2005] besluit 102055/5
[14-02-2012] besluit 103951
[10-06-2015] besluit 20151202163

5395; De in Wh—eteerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagtIn een programmatijds-
eenheidronbalansverrekeningsperiode waarin de regeltoestand 2Is:
a. Indien deIn 53:75artikel M1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie en de middenprijs hoger is dan de prijs

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

4. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs bedraagt in een onbalansverrekeningsperio—
de waarin de regeltoestand 2 is:
a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-

nemen van elektrische energie en de middenprijs hoger is dan de prijs voor oprege—
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[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 voor opregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende programmaver-antwoordelijke BRP gelijk aan de middenprijs vermeerderd met de prikkelcompo-
nent. In dit geval betaalt de programmaverantwoordelijke BRP aan de netbeheer-der van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie en de middenprijs lager is dan de prijsvoor afregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende programmaverant-
woordelijke BRP gelijk aan de middenprijs verminderd met de prikkelcomponent. Indit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de pro-
grammaverantwoordelijke BRP;c. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter
heeft van afnemen van elektrische energie en de middenprijs niet hoger is dan de
prijs voor opregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende programma-verantwoordelijke BRP gelijk aan de prijs voor opregelen vermeerderd met de prik-
kelcomponent. In dit geval betaalt de programmaverantwoordelijke BRP aan denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

d. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie en de middenprijs niet lager is dan deprijs voor afregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende programma-
verantwoordelijke BRP gelijk aan de prijs voor afregelen verminderd met de prik-kelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet aan de programmaverantwoordelijke BRP.

len, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de middenprijsvermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de BRP aan de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet;b. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in-
voeden van elektrische energie en de middenprijs lager is dan de prijs voor afrege-
len, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de middenprijsverminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet aan de BRP;c. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-
nemen van elektrische energie en de middenprijs niet hoger is dan de prijs voor op-regelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor
opregelen vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de BRP aan
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;d. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in-
voeden van elektrische energie en de middenprijs niet lager is dan de prijs voor af-regelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor
afregelen verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[26-10-2005] besluit 102055/5[01-08-2013] besluit 103834/122[10-06-2015] besluit 2015/202163[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.9.6 5. De in S3.9.2 het eerste lid bedoelde onbalansprijs voor een programmaverantwoorde-lijke BRP bedraagt in een programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode waar-
in de regeltoestand 0 is:a. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe-
treffende programmaverantwoordelijke BRP de middenprijs vermeerderd met deprikkelcomponent. In dit geval betaalt de programmaverantwoordelijke BRP aan de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;b. Indien de in S3.7.5 artikel 10.21 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter
heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe-
treffende programmaverantwoordelijke BRP de middenprijs verminderd met deprikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet aan de programmaverantwoordelijke BRP.

5. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs voor een BRP bedraagt in een onbalansver-rekeningsperiode waarin de regeltoestand 0 is:
a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP

de middenprijs vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de BRP
aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;b. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-
nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRPde middenprijs verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.29 10.31
S3.9.7 1. De startwaarde van de prikkelcomponent per 1 januari 2001 bedraagt 10 Euro per

MWh. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet streeft naar een zo laagmogelijke waarde voor zover de kwaliteit van de systeembalans dat toelaat.

Artikel 10.31 Dit artikel was een soort overgangs-bepaling voor de start van hetsysteem met een prikkelcomponent.Tekst heeft nu geen functie meer.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[01-07-2005] besluit P_500042/4[27-02-2009] besluit 102466/23[18-12-2015] besluit 2015/207581[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.9.8 2.1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal de hoogte van de prikkel-
component op basis van objectieve factoren aanpassen volgens een procedure die
wordt vastgesteld door voornoemde beheerder. publiceert Dde actuele hoogte van
de prikkelcomponent wordt door de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-net op haar zijn website gepubliceerd. De Autoriteit Consument en Markt kan de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet verzoeken de voornoemde procedure
integraal als onderdeel van de Systeemcode elektriciteit op te nemen.

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de actuele hoogte van
de prikkelcomponent op zijn website.

Omdat de procedure voor het wijzigenvan de prikkelcomponent uit deuitvoeringsregels nu hierna in de codestaat, kant dit artikel beknopter.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 4. Procedure m.b.t. wijzigen van de prikkelcomponent onbalansprijs (exartikel 3.9.8 Systeemcode)
4.1 Inleiding
De prikkelcomponent maakt deel uit van de onbalansprijs en bedroeg op 1 januari 2001 10€/MWh.Wijzigingen van de prikkelcomponent dienen plaats te vinden op basis van objectieve factoren.
Deze factoren zijn ontleend aan het handhaven van de Systeembalans:

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past de hoogte van de prikkel-
component iedere woensdag om 00:00 uur aan op de volgende wijze:a. indien het prestatieniveau van de referentieperiode, zijnde 1 juli 1999 tot en met 31

december 2000, behaald is in de voorgaande week, lopend van 00:00 uur op maan-
dag tot 23:59 uur op zondag, stelt hij de prikkelcomponent gelijk aan 0 € per MWh;b. indien het prestatieniveau van de referentieperiode niet behaald is in de voorgaande

[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

voor opregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende pregmmmaver-
antweerdelijke—flgelijk aan de middenprijs vermeerderd met de prikkelcompo—
nent. In dit geval betaalt de pregrammaveranMeeréelijke—flaan de netbeheer—
der van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in $31—5artikel 102110.25 eerste lid genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie en de middenprijs lager is dan de prijs
voor afregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende pregrammaverant—
weerdelijke—flgelijk aan de middenprijs verminderd met de prikkelcomponent. In
dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de {are-

c. Indien de in S3.—7é—artikel 10:2—1—1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter
heeft van afnemen van elektrische energie en de middenprijs niet hoger is dan de
prijs voor opregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende pregramma-
verantweerdelijkefigelijk aan de prijs voor opregelen vermeerderd met de prik—
kelcomponent. In dit geval betaalt de pregrarnmavermfleerdelijkeflaan de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

d. Indien de in S377é—artikel 10:2—1—1025 eerste lid genoemde afwijking het karakter
heeft van invoeden van elektrische energie en de middenprijs niet lager is dan de
prijs voor afregelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende programma-
verantweerdelijkeufigelijk aan de prijs voor afregelen verminderd met de prik—
kelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet aan de pregrammaveranMeerdelijke—fl.

len, wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende BRP gelijk aan de middenprijs
vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de BRP aan de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet;
Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in—
voeden van elektrische energie en de middenprijs lager is dan de prijs voor afrege—
len, wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende BRP gelijk aan de middenprijs
verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet aan de BRP;
Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-
nemen van elektrische energie en de middenprijs niet hoger is dan de prijs voor op—
regelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor
opregelen vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de BRP aan
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van in—
voeden van elektrische energie en de middenprijs niet lager is dan de prijs voor af—
regelen, wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP gelijk aan de prijs voor
afregelen verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[26-10-2005] besluit 102055/5
[01-08-2013] besluit 103834/122
[10-06—2015] besluit 2015/202163
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

53976 ; DeIn S392het eerste lid bedoelde onbalansprijs voor een pregrammaverantweerde—
lijke—B_RP bedraagtIn een pregrammatijdseenheid—onbalansverrekeningsperiode waar—
in de regeltoestand 0Is:
a. Indien de in S34.—iartikel 102110.25 eerste lid genoemde afwijking het karakter

heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe—
treffende pregammaveranhweerdelijkekflde middenprijs vermeerderd met de
prikkelcomponent. In dit geval betaalt de pregrammaverantweerdelijke—flaan de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

b. Indien de in S34.—iartikel 102110.25 eerste lid genoemde afwijking het karakter
heeft van afnemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbe—
treffende pregrammaverantweerdelijke—BRP de middenprijs verminderd met de
prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet aan de pregmmmaverantweerdelijke—fl.

5. De in het eerste lid bedoelde onbalansprijs voor een BRP bedraagt in een onbalansver—
rekeningsperiode waarin de regeltoestand 0 is:
a. Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-

nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetref‘fende BRP
de middenprijs vermeerderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de BRP
aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;
Indien de in artikel 10.25, eerste lid, genoemde afwijking het karakter heeft van af-
nemen van elektrische energie wordt de onbalansprijs voor de desbetreffende BRP
de middenprijs verminderd met de prikkelcomponent. In dit geval betaalt de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de BRP.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit00-127
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] Voorstel BR—201 8-141 7

Artikel 102—9 10.31

5379.4 1_—.

Artikel 10.31 Dit artikel was een soort overgangs—
bepaling voor de start van het
systeem met een prikkelcomponent.
Tekst heeft nu geen functie meer.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[01-07-2005] besluit P7500042I4
[27-02-2009] besluit 102466l23
[18-12-2015] besluit 2015/207581
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

werdt—vastgesteld—doepveemeemde—beheerdeppubllceert Dde actuele-'hoogtevan
de prikkelcomponent - .
net op hear—z_ijn_website gepublieeerd. De—AutenteIt—éensument—en—Markt—kan—de—net-

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de actuele hoogte van
de prikkelcomponent op zijn website.

Omdat de procedure voor het wijzigen
van de prikkelcomponent uit de
uitvoeringsregels nu hiema in de code
staat, kant dit artikel beknopter.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 4. Procedure m.b.t. wijzigen van de prikkelcomponent onbalansprijs (ex
artikel 3.9.8 Systeemcode)

4.1 lnleiding
De prikkelcomponent maakt deel uit van de onbalansprijs en bedroeg op 1 januari 2001 10€/MWh.
Wijzigingen van de prikkelcomponent dienen plaats te vinden op basis van objectieve factoren.
Deze factoren zijn ontleend aan het handhaven van de Systeembalans:

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past de hoogte van de prikkel—
component iedere woensdag om 00:00 uur aan op de volgende wijze:
a. indien het prestatieniveau van de referentieperiode, zijnde 1 juli 1999 tot en met 31

december 2000, behaald is in de voorgaande week, lopend van 00:00 uur op maan—
dag tot 23:59 uur op zondag, stelt hij de prikkelcomponent gelijk aan 0 € per MWh;
indien het prestatieniveau van de referentieperiode niet behaald is in de voorgaande
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Systeembalans=handelingen marktpartijen zelfstandig+handelingen marktpartijen i.o.v. TenneT
De handelingen van marktpartijen in opdracht van TenneT dienen complementair te zijn aan dehandelingen van marktpartijen zelfstandig teneinde de Systembalans te handhaven en te herstellen.
De prikkelcomponent is één van de bepalende factoren voor het handelen van marktpartijen.Het doel van balanshandhaven is het niet overschrijden van UCTE-normen.
Systeemonbalans wordt als onwillekeurige uitwisseling met het buitenland waargenomen.Gekozen is om de resultaten van de balanshandhaving vast te leggen in parameters op basis van
comptabele waarnemingen per 5 minuten, gevormd door de comptabele metingen op de buiten-
landverbindingen, en programmatische uitwisselingen met het buitenland.Uitgangspunt is dat het prestatieniveau niet slechter wordt dan gebruikelijk in de periode voor 1
januari 2001, toen er centrale sturing bestond.
4.2 Procedure
Per week beginnende om 0h00 op maandag en eindigende op zondag 24h00 wordt het prestatieni-veau vergeleken met dat van de referentieperiode 1 juli 1999 t/m 31 december 2000.
Hierbij wordt de volgende beslissingsboom gehanteerd:
prestatieniveau gehaald? ja nee
vorige prikkelwijziging? N.V.T.

£ 0 > 0
nieuwe prikkelwijziging c€/kWh + 0.1 + 0.2
nieuwe prikkel            c€/kWh 0 Vorige + Wijziging
Het prestatieniveau wordt geacht te zijn gehaald indien aan beide volgende condities wordt vol-
daan:

· Het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekendnaar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/-300 MW is, bedraagt minder
dan 40,

· Het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omge-
rekend naar MW, groter dan -/- 20 MW én kleiner dan 20 MW.

Indien het prestatieniveau niet is gehaald ten gevolge van aantoonbare externe invloeden (stormen,storingen aan TenneT systemen of transportinfrastructuur,  stakingen etc.) wordt geen prikkelverho-
ging toegepast.
Een nieuwe prikkelcomponent gaat in op de eerstvolgende woensdag 0h00.

week, lopend van 00:00 uur op maandag tot 23:59 uur op zondag, verhoogt hij deprikkelcomponent met 1 € per MWh indien de prikkelcomponent in de voorgaande
week gelijk was aan 0 € per MWh, en met 2 € per MWh indien de prikkelcomponentin de voorgaande week groter was dan 0 € per MWh.

3. Het in het tweede lid bedoelde prestatieniveau is behaald indien aan de volgende
condities is voldaan:a. het aantal niet-beoogde energie-uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omge-

rekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/-300 MW is, be-draagt minder dan 40;
b. de gemiddelde niet-beoogde energie-uitwisseling over 5 minuten per week, omge-rekend naar MW, groter is dan -/- 20 MW én kleiner is dan 20 MW.

4. Indien het prestatieniveau niet is gehaald ten gevolge van aantoonbare externe invloe-
den, past de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet geen prikkelcomponenttoe.

[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[27-02-2009] besluit 102466/23[08-10-2014] besluit 2014/205117[01-01-2015] besluit 2014/206886[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.9.9 3.5. Het in een kalenderjaar voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetresulterende saldo van de verrekeningen van:
a. onbalans met programmaverantwoordelijke partijen BRP's;b. de kosten van de geactiveerde middelen volgens S2.2.25 9.20, eerste lid, onderdeel

a, waaronder de niet door het transportafhankelijk verbruikerstarief van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet gedekte kosten voor regel-, reserve-en noodvermogen;

c. het nakomen van tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet enbuitenlandse instellingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel h, van de
Wet, van in ENTSO-E-verband aangegane verplichtingen ten aanzien van lands-
grensoverschrijdende balanceringsprocessen het onbalansnettingproces,

zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het jaar volgend op het
jaar van verrekening verrekenen via het transportafhankelijk verbruikerstarief van denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in paragraaf 3.2 van de

5. Het in een kalenderjaar voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetresulterende saldo van de verrekeningen van:
a. onbalans met BRP's;b. de kosten van de geactiveerde middelen volgens artikel 9.20, eerste lid, onderdeel a,

waaronder de niet door het transportafhankelijk verbruikerstarief van de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet gedekte kosten voor regel-, reserve- ennoodvermogen;

c. het onbalansnettingproces,
zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het jaar volgend op het jaar
van verrekening verrekenen via het transportafhankelijk verbruikerstarief van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Tarie-vencode elektriciteit.

Systeembalans

handelingen marktpartijen zelfstandig
+

handelingen marktpartijen i.o.v. TenneT
De hdndelingen van marktpartijen in opdracht van TenneT dienen complementair te zijn aan de
handeilingen van marktparty‘en zelfstandig teneinde de Systembalans te handhaven en te herstellen.
De prikkelcomponent is één van de bepalende factoren voor het handelen van marktpartijen.
Het doel van balanshandhaven is het niet overschrijden van UCTE-normen.
Systeemonbalans wordt als onwillekeurige uitwisseling met het buitenland waargenomen.
Gekozen is om de resultaten van de balanshandhaving vast te leggen in parameters op basis van
comptabele waarnemingen per 5 minuten, gevormd door de comptabele metingen op de buiten—
[andverbindingen, en programmatische uitwisselingen met het buitenland.
Uitgangspunt is dat het prestatieniveau niet slechter wordt dan gebruikelijk in de periode voor 1
januari 2001, toen er centrale sturing bestond.

4.2 Procedure
Per week beginnende om 0h00 op maandag en eindigende op zondag 24h00 wordt het prestatieni—
veau vergeleken met dat van de referentieperiode 1 juli 1999 t/m 31 december 2000.
Hierbij wordt de volgende beslissingsboom gehanteerd:

prestatieniveau gehaald? ia nee

vorige prikkelwijziging? N.\/. T S 0 > 0

nieuwe prikkelwijziging c€/kWh
'

+ 0.1 + 0.2

nieuwe prikkel c€/kWh 0 Vorige + Wg‘ziging

Het prestatieniveau wordt geacht te zijn gehaald indien aan beide volgende condities wordt vol—
daan:

- Het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend
naar MW, grater dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/—300 MW is, bedraagt minder
dan 40,

- Het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omge-
rekend naar MW, grater dan —/— 20 MW én kleiner (jun 20 MW

Indien het prestatieniveau niet is gehaald ten gevolge van aantoonbare externe invloeden (stormen,
storingen aan TenneT systemen of transpoflinfrastructuur, stakingen etc.) wordt geen prikkelverho—
ging toegepast.

Een nieuwe prikkelcomponent gaat in op de eerstvolgende woensdag 0h00.

week, lopend van 00:00 uur op maandag tot 23:59 uur op zondag, verhoogt hij de
prikkelcomponent met 1 € per MWh indien de prikkelcomponent in de voorgaande
week gelijk was aan 0 € per MWh, en met 2 € per MWh indien de prikkelcomponent
in de voorgaande week groter was dan 0 € per MWh.

Het in het tweede lid bedoelde prestatieniveau is behaald indien aan de volgende
condities is voldaan:
a. het aantal niet—beoogde energie—uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omge—

rekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/-300 MW is, be—
draagt minder dan 40;

b. de gemiddelde niet—beoogde energie—uitwisseling over 5 minuten per week, omge—
rekend naar MW, groter is dan —/— 20 MW én kleiner is dan 20 MW.

Indien het prestatieniveau niet is gehaald ten gevolge van aantoonbare externe invloe—
den, past de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet geen prikkelcomponent
toe.

[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[27-02-2009] besluit 102466l23
[08-10-2014] besluit2014l205117
[01-01-2015] besluit 2014/206886
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-20181Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

swag Het in een kalenderjaar voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
resulterende saldo van de verrekeningen van:
a. onbalans met pregrarrmaverantweeréelijke—pamjen BRP'S'
b. de kosten van de geactiveerde middelen volgens 52—.2—25—920 eerste lid onderdeel

a, waaronder de niet door het transportafhankelijk verbruikerstarief van de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet gedekte kosten voor rege|—, reserve—
en noodvermogen;

i. '.. L v 5. _ -. ”.-. ‘.

greaseversehrfidende—baianeemgspreeessewhet onbalansnettingproces
zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het jaar volgend op het
jaar van verrekening verrekenen Via het transportafhankelijk verbruikerstarief van de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in paragraaf 3.2 van de

BR-2018-l4l7 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Het in een kalenderjaar voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
resulterende saldo van de verrekeningen van:
a. onbalans met BRP's;
b. de kosten van de geactiveerde middelen volgens artikel 9.20, eerste lid, onderdeel a,

waaronder de niet door het transportafhankelijk verbruikerstarief van de netbeheer—
der van het landelijk hoogspanningsnet gedekte kosten voor regeI-, reserve— en
noodvermogen;

c. het onbalansnettingproces,
zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in het jaar volgend op het jaar
van verrekening verrekenen via het transportafhankelijk verbruikerstarief van de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Tarie—
vencode elektriciteit.
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Tarievencode elektriciteit.
[15-11-1999] besluit 99-005[01-01-2001] besluit 00-127[27-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202152[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.9.10 4.6. Indien onbalans het gevolg is van een gebeurtenis in het net of van ingrijpen van een
netbeheerder, zullen programmaverantwoordelijken BRP's gecompenseerd worden
voor de betaalde prikkelcomponent.
Enkele voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn:
a. automatische afschakeling van belasting als bedoeld in artikel S2.2.25 9.20, eerstelid, of handmatige afschakeling in opdracht van de netbeheerder van het landelijk

hoogspanningsnet als bedoeld in de artikelen S2.2.13 tot en met S2.2.19 artikel9.22, eerste tot en met zesde lid;
b. wijziging van de afname of invoeding op verzoek van een netbeheerder als be-

doeld in de artikelen N5.1.1.8 tot en met N5.1.1.10 van de Netcode elektriciteit arti-kel 9.2, derde lid;
c. (gedeeltelijke) onderbreking van de levering van de transportdienst.
De compensatie wordt verstrekt door de netbeheerder die voor de afschakeling
verantwoordelijk is (a) of die een wijziging van de afname of invoeding heeft verzocht
(b) of in wiens net de onderbreking plaatsvindt (c). De compensatie vindt slechtsplaats voor dat deel van de onbalans dat door de afschakeling of de onderbreking is
veroorzaakt en indien de hierdoor veroorzaakte onbalans voor alle programmaver-antwoordelijken BRP's gezamenlijk tenminste 1000 MWh bedraagt.

6. Indien onbalans het gevolg is van een gebeurtenis in het net of van ingrijpen van een
netbeheerder, zullen BRP's gecompenseerd worden voor de betaalde prikkelcompo-
nent.
Enkele voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn:
a. automatische afschakeling van belasting als bedoeld in artikel 9.20, eerste lid, ofhandmatige afschakeling in opdracht van de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet als bedoeld in artikel 9.22, eerste tot en met zesde lid;b. wijziging van de afname of invoeding op verzoek van een netbeheerder als bedoeld
in de artikelen artikel 9.2, derde lid;

c. (gedeeltelijke) onderbreking van de transportdienst.
De compensatie wordt verstrekt door de netbeheerder die voor de afschakeling verant-
woordelijk is (a) of die een wijziging van de afname of invoeding heeft verzocht (b) of inwiens net de onderbreking plaatsvindt (c). De compensatie vindt slechts plaats voor dat
deel van de onbalans dat door de afschakeling of de onderbreking is veroorzaakt en in-
dien de hierdoor veroorzaakte onbalans voor alle BRP's gezamenlijk tenminste 1000MWh bedraagt.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 § 10.7 Niet-naleving van de belanceringsvoorwaarden
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 PV-overeenkomst artikel 9 Boetes

1. «Naam_bedr_verkort» is aan TenneT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000(duizend euro) verschuldigd voor iedere keer dat zij haar IET-planning en/of energieprogramma niet
vóór de daarvoor in de artikelen 3.6.1 en 3.6.5 van de Systeemcode bepaalde tijdstippen via het CPSheeft ingediend, te verhogen met EUR 200 (tweehonderd euro) voor ieder vol uur na die tijdstippen
waarin indiening van de IET-planning en/of het energieprogramma uitblijft.

Artikel 10.32
1. Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijkopeisbare boete van € 1000,- verschuldigd voor iedere keer dat zij haar energiepro-

gramma niet vóór de daarvoor in de artikel 10.11, eerste lid en artikel 10.12 bepaaldetijdstippen via het in paragraaf 13.5 bedoelde centrale communicatiesysteem heeft in-
gediend, te verhogen met € 200,- voor ieder vol uur na die tijdstippen waarin indieningvan het energieprogramma uitblijft.

Discussie – PV overeenkomstbepalingen waar geen invulling aanwordt genomen omdat er geenaanleiding toe is geweest. Wat onsbetreft overnemen in code, maar geenactieve invulling aan geven.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 2. «Naam_bedr_verkort» is aan TenneT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000
(duizend euro) verschuldigd voor iedere keer dat zij een energieprogramma indient dat niet voldoetaan de eis van interne consistentie als bedoeld in artikel 3.6.13, onder a, eerste streepje, van de
Systeemcode.

2. Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijk
opeisbare boete van € 1000,- verschuldigd voor iedere keer dat zij een energiepro-gramma indient dat niet voldoet aan de eis van consistentie als bedoeld in artikel 10.14,
eerste lid, onderdeel a.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. «Naam_bedr_verkort» is aan TenneT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000(duizend euro) verschuldigd voor iedere keer dat zij een energieprogramma indient dat niet voldoet
aan de eis van externe consistentie als bedoeld in artikel 3.6.13, onder b, van de Systeemcode.

3. Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijkopeisbare boete van € 1000,- verschuldigd voor iedere keer dat zij een energiepro-
gramma indient dat niet voldoet aan de eis van consistentie als bedoeld in artikel 10.14,eerste lid, onderdeel b.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 4. In het in het derde lid bedoelde geval is «Naam_bedr_verkort» aan TenneT bovendien
een onmid¬dellijk opeisbare additionele boete van EUR 1000 (duizend euro) verschuldigd wan¬neerzij niet uiterlijk om 24.00 uur op dezelfde dag een gewijzigd ener¬giepro¬gram¬ma heeft ingediend
dat voldoet aan de eis van externe consistentie.

4. In het in het derde lid bedoelde geval is de BRP aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet bovendien een onmiddellijk opeisbare additionele boete van €1000,- verschuldigd wanneer zij niet uiterlijk om 24:00 uur op dezelfde dag een gewij-
zigd energieprogramma heeft ingediend dat voldoet aan de eis van consistentie.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 5. De in het vierde lid bedoelde additionele boete bedraagt EUR 4000 (vierdui¬zend euro)voor iedere volgende keer dat zich binnen hetzelfde kalenderjaar voordoet dat
«Naam_bedr_verkort» niet uiterlijk om 24.00 uur op dezelfde dag een gewijzigd energieprogramma
heeft ingediend.

5. De in het vierde lid bedoelde additionele boete bedraagt € 4000,- voor iedere volgendekeer dat zich binnen hetzelfde kalenderjaar voordoet dat de BRP niet uiterlijk om 24:00
uur op dezelfde dag een gewijzigd energieprogramma heeft ingediend.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6. De in de leden 1 tot en met 4 genoemde boetes worden in voorkomend geval gecumu-
leerd. TenneT restitueert aan «Naam_bedr_verkort» zonder vergoeding van rente de op grond vande leden 3 tot en met 5 geïnde boetes indien en nadat de Programmaverantwoordelijke ten opzichte
van wiens energieprogramma de externe inconsistentie bestond schriftelijk jegens TenneT heeft
verklaard dat de desbetreffende energietransactie(s) door «Naam_bedr_verkort» juist was (waren)verantwoord.

6. De in het eerste tot en met vierde lid genoemde boetes worden in voorkomend geval
gecumuleerd. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet restitueert aan deBRP zonder vergoeding van rente de op grond van de in het derde tot en met vijfde lid
geïnde boetes indien en nadat de BRP ten opzichte van wiens energieprogramma de
externe inconsistentie bestond schriftelijk jegens de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet heeft verklaard dat de desbetreffende energietransactie(s) door de
BRP juist was (waren) verantwoord.

Tarievencode elektriciteit.
[15-11-1999] besluit 99-005
[01-01-2001] besluit 00-127
[27-02-2009] besluit 102466l23
[12-05-2016] besluit 2016/202152
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

539.10 E Indien onbalans het gevolg is van een gebeurtenis in het net of van ingrijpen van een
netbeheerder, zullen pregrammaverantwoordelifieen—BRP'S gecompenseerd worden
voor de betaalde prikkelcomponent.
Enkele voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen Zijn:
a. automatische afschakeling van belasting als bedoeld in artikel 527272—5920 eerste

M, of handmatige afschakeling in opdracht van de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet als bedoeld in ele—aFt—ikelenéZTZTB—tet—en—metéZTZTl—Q—artikel
9.22 eerste tot en met zesde lid"

b. wijziging van de afname of invoeding op verzoek van een netbeheerder als be—
doeld in deamkelen—NSJ—LWWnet—WAHPHde—Neteedeelekmmew Lti—
kel 9.2 derde lid;

c. (gedeeltelijke) onderbreking van de levern—vaH—ele—transportdienst.
De compensatie wordt verstrekt door de netbeheerder die voor de afschakeling
verantwoordelijk is (a) of die een wijziging van de afname of invoeding heeft verzocht
(b) of in wiens net de onderbreking plaatsvindt (c). De compensatie vindt slechts
plaats voor dat deel van de onbalans dat door de afschakeling of de onderbreking is
veroorzaakt en indien de hierdoor veroorzaakte onbalans voor alle programme-wer-
antweerdelijken—fl gezamenlijk tenminste 1000 MWh bedraagt.

Indien onbalans het gevolg is van een gebeurtenis in het net of van ingrijpen van een
netbeheerder, zullen BRP's gecompenseerd worden voor de betaalde prikkelcompo—
nent

Enkele voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen Zijn:
a. automatische afschakeling van belasting als bedoeld in artikel 9.20, eerste lid, of

handmatige afschakeling in opdracht van de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet als bedoeld in artikel 9.22, eerste tot en met zesde lid;

b. wijziging van de afname of invoeding op verzoek van een netbeheerder als bedoeld
in de artikelen artikel 9.2, derde lid;

c. (gedeeltelijke) onderbreking van de transportdienst.
De compensatie wordt verstrekt door de netbeheerder die voor de afschakeling verant—
woordelijk is (a) of die een wijziging van de afname of invoeding heeft verzocht (b) of in
wiens net de onderbreking plaatsvindt (c). De compensatie vindt slechts plaats voor dat
deel van de onbalans dat door de afschakeling of de onderbreking is veroorzaakt en in—
dien de hierdoor veroorzaakte onbalans voor alle BRP's gezamenlijk tenminste 1000
MWh bedraagt.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 § 10.7 Niet-naleving van de belanceringsvoorwaarden
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 PV-overeenkomst artikel 9 Boetes

1. «Naam_bedr_verkon‘» is aan TenneT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000
(duizend euro) verschuldigd voor iedere keer dat Zij haar [ET-planning en/of energieprogramma niet
voor de daarvoor in de artikelen 3.6.1 en 3.6.5 van de Systeemcode bepaalde tijdstippen via het CPS
heeft ingediend, te verhogen met EUR 200 (tweehonderd euro) voor ieder vol uur na die tijdstippen
waarin indiening van de [ET-planning en/of het energieprogramma uitblijft

Artikel 10.32
1. Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijk

opeisbare boete van € 1000,— verschuldigd voor iedere keer dat Zij haar energiepro—
gramma niet voor de daarvoor in de artikel 10.11, eerste lid en artikel 10.12 bepaalde
tijdstippen via het in paragraaf 13.5 bedoelde centrale communicatiesysteem heeft in—
gediend, te verhogen met € 200,— voor ieder vol uur na die tijdstippen waarin indiening
van het energieprogramma uitblijft.

Discussie — PV overeenkomst
bepalingen waar geen invulling aan
wordt genomen omdat er geen
aanleiding toe is geweesl. Wat ons
betrefl ovememen in code, maar geen
actieve invulling aan geven.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 2. «Naam_bedr_verkon‘» is aan TenneT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000
(duizend euro) verschuldigd voor iedere keer dat zij een energieprogramma indient dat niet voldoet
aan de eis van interne consistentie als bedoeld in artikel 3.6.13, onder a, eerste streepje, van de
Systeemcode.

Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijk
opeisbare boete van € 1000,— verschuldigd voor iedere keer dat Zij een energiepro—
gramma indient dat niet voldoet aan de eis van consistentie als bedoeld in artikel 10.14,
eerste lid, onderdeel a.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 3. «Naam_bedr_verkon‘» is aan TenneT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000
(duizend euro) verschuldigd voor iedere keer dat zij een energieprogramma indient dat niet voldoet
aan de eis van externe consistentie als bedoeld in artikel 3.6.13, onder b, van de Systeemcode.

Een BRP is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een onmiddellijk
opeisbare boete van € 1000,— verschuldigd voor iedere keer dat Zij een energiepro—
gramma indient dat niet voldoet aan de eis van consistentie als bedoeld in artikel 10.14,
eerste lid, onderdeel b.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 4. In het in het derde [id bedoelde geval is «Naam_bedr_verkort» aan TenneT bovendien
een onmid-Idellijk opeisbare additionele boete van EUR 1000 (duizend euro) verschuldigd wan-Ineer
Zij niet uiterlijk om 24.00 uur op dezelfde dag een gewijzigd ener-Igiepro-Igram-Ima heeft ingediend
dat voldoet aan de eis van externe consistentie.

In het in het derde lid bedoelde geval is de BRP aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet bovendien een onmiddellijk opeisbare additionele boete van €
1000,— verschuldigd wanneer Zij niet uiterlijk om 24:00 uur op dezelfde dag een gewij—
Zigd energieprogramma heeft ingediend dat voldoet aan de eis van consistentie.

[12-07-2018] Vuorstel BR—2018-1417 5. De in het vierde lid bedoelde additionele boete bedraagt EUR 4000 (vierdui-Izend euro)
voor iedere volgende keer dat zich binnen hetzelfde kalenderjaar voordoet dat
«Naam_bedr_verkort» niet uiterly‘k am 24.00 uur op dezelfde dag een gewijzigd energieprogramma
heeft ingediend.

De in het vierde lid bedoelde additionele boete bedraagt € 4000,— voor iedere volgende
keer dat zich binnen hetzelfde kalenderjaar voordoet dat de BRP niet uiterlijk om 24:00
uur op dezelfde dag een gewijzigd energieprogramma heeft ingediend.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 6. De in de [eden 1 tot en met 4 genoemde boetes warden in voorkomend geval gecumu—
[eerd. TenneT restitueert aan «Naam_bedr_verkort» zonder vergoeding van rente de op grond van
de [eden 3 tot en met 5 gei'nde boetes indien en nadat de Programmaverantwoordely‘ke ten opzichte
van wiens energieprogramma de externe inconsistentie bestond schriftelijk jegens TenneT heeft
verklaard dat de desbetreffende energietransactie(s) door «Naam_bedr_verkor1‘» juist was (waren)
verantwoord.

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

De in het eerste tot en met vierde lid genoemde boetes worden in voorkomend geval
gecumuleerd. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet restitueert aan de
BRP zonder vergoeding van rente de op grond van de in het derde tot en met vijfde lid
ge'inde boetes indien en nadat de BRP ten opzichte van wiens energieprogramma de
externe inconsistentie bestond schriftelijk jegens de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet heeft verklaard dat de desbetreffende energietransactie(s) door de
BRPjuist was (waren) verantwoord.
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[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 7. TenneT is een boete verschuldigd van EUR 5000 (vijfduizend euro) voor iedere keer datzij niet binnen de in art. 3.6.2 of 3.6.7 van de Systeemcode daartoe bepaalde tijdspanne aan één of
meer Programma-verantwoordelijken heeft bericht als in die bepalingen van de Systeemcodeaangegeven.

Artikel 10.33
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van €

5000,- voor iedere keer dat hij niet binnen de in artikel 10.11, tweede lid, of artikel 10.13,eerste lid, daartoe bepaalde tijdspanne aan één of meer BRP's heeft bericht als in die
bepalingen aangegeven.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 8. TenneT is een boete verschuldigd van EUR 5000 (vijfduizend euro) voor iedere keer datzij één of meer Programma-verantwoordelijken niet binnen 30 minuten na indiening van het E-
programma heeft bericht omtrent de in art. 3.6.13 van de Systeemcode bedoelde interne consistentierespectievelijk niet binnen 30 minuten na de sluitingstijd voor inzending van E-programma's respec-
tievelijk programmawijzigingen heeft bericht omtrent de in dit artikel bedoelde externe consistentie
van het door een Programma-verantwoordelijke ingediende energieprogramma.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van €5000,- voor iedere keer dat hij één of meer BRP's niet binnen 30 minuten na indiening
van het energieprogramma heeft bericht omtrent de in artikel 10.14, eerste lid, onder-deel a, bedoelde consistentie respectievelijk niet binnen 30 minuten na de sluitingstijd
voor inzending van energieprogramma's respectievelijk programmawijzigingen heeft
bericht omtrent de in artikel 10.14, eerste lid, onderdeel a, bedoelde consistentie vanhet door een BRP ingediende energieprogramma.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 9. TenneT is een boete verschuldigd van EUR 5000 (vijfduizend euro) voor iedere keer dat
zij één of meer Programmaverantwoordelijken niet vóór 24.00 uur van een werkdag een opgaveverstrekt van de onbalansen van een Programma-verantwoordelijke gedurende het daaraan vooraf-
gaande etmaal of, als de eerstbedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een algemeen erkendefeestdag, de onbalansen gedurende dat weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of -dagen en het
etmaal dat daaraan vooraf is gegaan.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van €
5000,- voor iedere keer dat hij één of meer BRP's niet vóór 24:00 uur van een werkdag
een opgave verstrekt van de onbalansen van een BRP gedurende het daaraan vooraf-
gaande etmaal of, als de eerstbedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een alge-meen erkende feestdag, de onbalansen gedurende dat weekeinde onderscheidenlijk die
feestdag of -dagen en het etmaal dat daaraan vooraf is gegaan.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 10. TenneT maakt van iedere door haar en van iedere door een Programma-verantwoordelijke betaalde boete een aantekening in een register, dat voor iedere Programma-
verantwoordelijke op haar hoofdkantoor ter inzage ligt en waarvan iedere Programma-verantwoordelijke desgewenst een afschrift zal worden gezonden.

Artikel 10.34
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt van iedere door zichzelf en

van iedere door een BRP betaalde boete een aantekening in een register, dat voor iede-re BRP op zijn hoofdkantoor ter inzage ligt en waarvan iedere BRP desgewenst een af-
schrift zal worden gezonden.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 11. Uiterlijk de vijftiende van een maand keert TenneT aan «Naam_bedr_verkort» eenbedrag uit ter grootte van de door de Programmaverantwoordelijken en TenneT volgens de voor-
gaande leden betaalde boetes in daaraan voorafgaande kalendermaand gedeeld door het totaal
aantal erkende programma-verantwoordelijken in die voorafgaande maand, vermeerderd met1(zijnde TenneT als mede-restitutiegerechtigde).

2. Uiterlijk de vijftiende van een maand keert de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet aan BRP's een bedrag uit ter grootte van de door de BRP's betaalde boetes
overeenkomstig artikel 10.32 en de door de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet betaalde boetes overeenkomstig artikel 10.33 in de daaraan voorafgaande ka-lendermaand, gedeeld door het totaal aantal erkende BRP's in die voorafgaande maand,
vermeerderd met 1, zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als me-de-restitutiegerechtigde.

12. De verschuldigdheid van de in de voorgaande leden genoemde boetes laat het recht van
partijen om daarnaast van elkaar vergoeding van directe schade die een gevolg is van een toere-kenbare tekortkoming van de ander te vorderen onverlet. In geen geval is een partij jegens een
andere partij echter gehouden tot vergoeding van door die andere partij geleden indirecte schade,met inbegrip van gevolgschade.

Privaatrechtelijke bepaling; in PV-overeenkomst laten.

PV-overeenkomst Artikel 10 Duur en beëindiging
1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Privaatrechtelijke bepaling
2. «Naam_bedr_verkort» kan deze overeenkomst vóór de eerste dag van een kalender-maand opzeggen tegen de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Opzegging kan
alleen geschieden per aangetekende brief.

Privaatrechtelijke bepaling

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. In de navolgende gevallen kan TenneT deze overeenkomst met onmiddellijke ingang of
tegen een door haar te bepalen datum opzeggen. Voor zover het niet voldoen aan een hierna
gesteld geval tevens op grond van artikel 9 van deze overeenkomst leidt tot de verschuldigdheid vaneen boete, wordt een niet voldoen hierna in ieder geval slechts in aanmerking genomen als de
verschuldigdheid van de opzegboete onherroepelijk is geworden:
a. «Naam_bedr_verkort» voldoet niet langer aan de bij of krachtens de wet- en regelgeving
of deze overeenkomst gestelde voorwaarden voor erkenning als Programma-verantwoordelijke;
b. «Naam_bedr_verkort» heeft op een kalenderdag niet vóór het daartoe in de Systeemcodebepaalde tijdstip een energieprogramma voor de daaropvolgende kalenderdag ingediend, en heeft
zulks evenmin onverwijld gedaan na daarop door TenneT te zijn gewezen, of is tenminste tweemaal

Artikel 10.35
1. In de navolgende gevallen kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de

balanceringsverantwoordelijkheid van een BRP met onmiddellijke ingang of tegen eente bepalen datum intrekken. Voor zover het niet voldoen aan een hierna gesteld geval
tevens op grond van artikel 10.32 leidt tot de verschuldigdheid van een boete, wordteen niet voldoen hierna in ieder geval slechts in aanmerking genomen als de verschul-
digdheid van de boete onherroepelijk is geworden:
a. de BRP voldoet niet langer aan de bij of krachtens de wet- en regelgeving gesteldevoorwaarden voor erkenning als BRP;
b. de BRP heeft op een kalenderdag niet vóór het daartoe in artikel 10.11, eerste lid enartikel 10.12, bepaalde tijdstippen een energieprogramma voor de daaropvolgende

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 7. TenneT is een boete verschuldigd van EUR 5000 (vijfduizend euro) voor iedere keer dat
zij niet binnen de in art. 3.6.2 of 3.6.7 van de Systeemcode daartoe bepaalde tijdspanne aan één of
meer Programma—verantwoordely‘ken heeft bericht als in die bepalingen van de Systeemcode
aangegeven.

Artikel 10.33
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van €

5000,— voor iedere keer dat hij niet binnen de in artikel 10.11, tweede lid, of artikel 10.13,
eerste lid, daartoe bepaalde tijdspanne aan één of meer BRP's heeft bericht als in die
bepalingen aangegeven.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 8. TenneT is een boete verschuldigd van EUR 5000 (vijfduizend euro) voor iedere keer dat
zij één of meer Programma—verantwoordely‘ken niet binnen 30 minuten na indiening van het E—
programma heeft bericht omtrent de in art. 3.6.13 van de Systeemcode bedoelde interne consistentie
respectievelijk niet binnen 30 minuten na de sluitingstyd voor inzending van E—programma‘s respec-
tievelijk programmawijzigingen heeft bericht omtrent de in dit artikel bedoelde externe consistentie
van het door een Programma—verantwoordely‘ke ingediende energieprogramma.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van €
5000,— voor iedere keer dat hij één of meer BRP's niet binnen 30 minuten na indiening
van het energieprogramma heeft bericht omtrent de in artikel 10.14, eerste lid, onder—
deel a, bedoelde consistentie respectievelijk niet binnen 3O minuten na de sluitingstijd
voor inzending van energieprogramma's respectievelijk programmawijzigingen heeft
bericht omtrent de in artikel 10.14, eerste lid, onderdeel a, bedoelde consistentie van
het door een BRP ingediende energieprogramma.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 9. TenneT is een boete verschuldigd van EUR 5000 (vijfduizend euro) voor iedere keer dat
zij één of meer Programmaverantwoordelijken niet voor 24.00 uur van een werkdag een opgave
verstrekt van de onbalansen van een Programma—verantwoordelijke gedurende het daaraan vooraf—
gaande etmaal of, GB de eerstbedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een algemeen erkende
feestdag, de onbalansen gedurende dat weekeinde onderscheidenlijk die feestdag of —dagen en het
etmaal dat daaraan vooraf is gegaan.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is een boete verschuldigd van €
5000,— voor iedere keer dat hij één of meer BRP's niet véér 24:00 uur van een werkdag
een opgave verstrekt van de onbalansen van een BRP gedurende het daaraan vooraf—
gaande etmaal of, als de eerstbedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een alge—
meen erkende feestdag, de onbalansen gedurende dat weekeinde onderscheidenlijk die
feestdag of —dagen en het etmaal dat daaraan vooraf is gegaan.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 10. TenneT maakt van iedere door haar en van iedere door een Programma—
verantwoordelijke betaalde boete een aantekening in een register, dat voor iedere Programma—
verantwoordelijke op haar hoofdkantoor ter inzage ligt en waarvan iedere Programma—
verantwoordelijke desgewenst een afschrift zal worden gezonden.

Artikel 10.34
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt van iedere door Zichzelf en

van iedere door een BRP betaalde boete een aantekening in een register, dat voor iede—
re BRP op zijn hoofdkantoor ter inzage ligt en waarvan iedere BRP desgewenst een af-
schrift zal worden gezonden.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 11. Uiterlijk de vijftiende van een maand keert TenneT aan «Naam_bedr_verkort» een
bedrag uit ter grootte van de door de Programmaverantwoordelijken en TenneT volgens de voor—
gaande leden betaalde boetes in daaraan voorafgaande kalendermaand gedeeld door het totaal
aantal erkende programma—verantwoordelijken in die voorafgaande maand, vermeerderd met
1(zijnde TenneT als mede—restitutiegerechtigde).

2. Uiterlijk de vijftiende van een maand keert de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet aan BRP's een bedrag uit ter grootte van de door de BRP's betaalde boetes
overeenkomstig artikel 10.32 en de door de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet betaalde boetes overeenkomstig artikel 10.33 in de daaraan voorafgaande ka—
lendermaand, gedeeld door het totaal aantal erkende BRP's in die voorafgaande maand,
vermeerderd met 1, Zijnde de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als me—
de—restitutiegerechtigde.

12. De verschuldigdheid van de in de voorgaande leden genoemde boetes laat het recht van
partijen om daarnaast van elkaar vergoeding van directe schade die een gevolg is van een toere—
kenbare tekortkoming van de ander te vorderen onverlet. In geen geval is een partij jegens een
andere partij echter gehouden tot vergoeding van door die andere partij geleden indirecte schade,
met inbegrip van gevolgschade.

Privaatrechlelijke bepaling; in PV-
overeenkomst laten.

PV-overeenkomst Artikel 10 Duur en beéindiging
1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Privaatrechlelijke bepaling

2. «Naam_bedr_verkon‘» kan deze overeenkomst voor de eerste dag van een kalender—
maand opzeggen tegen de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. Opzegging kan
alleen geschieden per aangetekende brief.

Privaatrechlelijke bepaling

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 3. In de navolgende gevallen kan TenneT deze overeenkomst met onmiddellyke ingang of
tegen een door haar te bepalen datum opzeggen. Voor zover het niet voldoen aan een hierna
gesteld geval tevens op grond van artikel 9 van deze overeenkomst Ieidt tot de verschuldigdheid van
een boete, wordt een niet voldoen hierna in ieder geval slechts in aanmerking genomen als de
verschuldigdheid van de opzegboete onherroepelijk is geworden:

a. «Naam_bedr_verkort» voldoet niet [anger aan de by of krachtens de wet— en regelgeving
of deze overeenkomst gestelde voorwaarden voor erkenning als Programma—verantwoordelijke,'

b. «Naam_bedr_ verkort» heeft op een kalenderdag niet voor het daartoe in de Systeemcode
bepaalde tijdstip een energieprogramma voor de daaropvolgende kalenderdag ingediend, en heeft
zulks evenmin onverwijld gedaan na daarop door TenneT te zy‘n gewezen, of is tenminste tweemaal

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.35
1. In de navolgende gevallen kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de

balanceringsverantwoordelijkheid van een BRP met onmiddellijke ingang of tegen een
te bepalen datum intrekken. Voor zover het niet voldoen aan een hierna gesteld geval
tevens op grond van artikel 10.32 Ieidt tot de verschuldigdheid van een boete, wordt
een niet voldoen hierna in ieder geval slechts in aanmerking genomen als de verschul—
digdheid van de boete onherroepelijk is geworden:
a. de BRP voldoet niet langer aan de bij of krachtens de wet— en regelgeving gestelde

voorwaarden voor erkenning als BRP;
b. de BRP heeft op een kalenderdag niet Véér het daartoe in artikel 10.11, eerste lid en

artikel 10.12, bepaalde tijdstippen een energieprogramma voor de daaropvolgende
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in een kalenderweek of driemaal in een kalendermaand in gebreke gebleven als in de aanhef van ditonderdeel bedoeld;
c. «Naam_bedr_verkort» heeft een energieprogramma ingediend waarin de per program-
ma-tijds¬een¬heid op een tot zijn Programmaverantwoordelijkheid behorend(e) aansluitpunt(en) in
te voeden of af te nemen netto-hoeveelheid energie niet is gedekt door transacties die zijn opgeno-men in de energieprogramma’s van andere Programmaverantwoordelijken en/of door bij of
krach¬tens de Wet en Codes toegestane import/exporttransacties waarvoor door TenneT transport-capaciteit is toegekend, en
• zij heeft niet onverwijld na daarop door TenneT te zijn gewezen een nieuw energiepro-gramma ingediend, waarin de in de aanhef van dit onderdeel bedoelde dekking wel is voorzien, of
• zij is ten minste tweemaal in een periode van zeven dagen of driemaal in een periode
van 30 dagen in gebreke gebleven als in de aanhef van dit onderdeel bedoeld;
d. «Naam_bedr_verkort» houdt met opzet onbalans in stand; waarbij evenwel geldt datTenneT de overeenkomst niet kan beëindigen dan nadat zij «Naam_bedr_verkort» in de gelegenheid
heeft gesteld zich uit te laten over de gronden waarop TenneT baseert dat deze beëindigingsgrond
aanwezig is;e. «Naam_bedr_verkort» heeft gedurende een etmaal meer transacties, uitgedrukt in
aantal MW, in haar energieprogramma’s verantwoord dan de omvang die ten grondslag ligt aan demet toepassing van artikel 3.2.11 onderdeel b in verbinding met bijlage 5 van de Systeemcode
vastgestelde hoogte van de verstrekte financiële zekerheden en zij verstrekt niet op eerste verzoek
van TenneT aanvullende zekerheid;
f. «Naam_bedr_verkort» oefent voor een grotere totale aansluitcapaciteit, uitgedrukt inMW, Programma-verantwoordelijkheid uit, dan de capaciteit waarvan is uitgegaan bij de bepaling
van de hoogte van de verstrekte financiële zekerheden en zij verstrekt niet op eerste verzoek vanTenneT aanvullende zekerheid;
g. «Naam_bedr_verkort» voldoet in andere gevallen dan onder e en f bedoeld niet aan eengemotiveerd en op de Systeemcode gebaseerd verzoek van TenneT om binnen redelijke termijn
aanvullende zekerheid te verstrekken;
h. «Naam_bedr_verkort» betaalt niet een krachtens deze overeenkomst verschuldigd
bedrag, ondanks ingebrekestelling voor zover die is vereist, of blijft in gebreke ten aanzien van enigeandere verplichting die ingevolge deze overeenkomst op haar rust;
i. «Naam_bedr_verkort» wordt ontbonden of geliquideerd, vraagt surséance van betaling
aan of wordt failliet verklaard.

kalenderdag ingediend, en heeft zulks evenmin onverwijld gedaan na daarop doorde netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te zijn gewezen, of is tenmin-
ste tweemaal in een kalenderweek of driemaal in een kalendermaand in gebrekegebleven als in de aanhef van dit lid bedoeld;

c. de BRP heeft een energieprogramma ingediend waarin de per onbalansverreke-
ningsperiode op een tot zijn balanceringsverantwoordelijkheid behorend(e) aanslui-ting(en) in te voeden of af te nemen netto-hoeveelheid energie niet is gedekt door
transacties die zijn opgenomen in de energieprogramma’s van andere BRP's of doorbij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en deze code toegestane import- of ex-
porttransacties waarvoor door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnettransportcapaciteit is toegekend, en
1º. zij heeft niet onverwijld na daarop door de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet te zijn gewezen een nieuw energieprogramma ingediend, waarinde in de aanhef van dit onderdeel bedoelde dekking wel is voorzien, of;
2º. zij is ten minste tweemaal in een periode van zeven dagen of driemaal in een pe-riode van 30 dagen in gebreke gebleven als in de aanhef van dit onderdeel be-

doeld;
d. de BRP houdt met opzet onbalans in stand, waarbij evenwel geldt dat de netbe-heerder van het landelijk hoogspanningsnet de overeenkomst niet kan beëindigen

dan nadat zij de BRP in de gelegenheid heeft gesteld zich uit te laten over de gron-den waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet baseert dat deze
beëindigingsgrond aanwezig is;

e. de BRP heeft gedurende een etmaal meer transacties, uitgedrukt in aantal MW, inhaar energieprogramma’s verantwoord dan de omvang die ten grondslag ligt aan
de met toepassing van artikel 10.7, vierde lid, onderdeel, b en artikel 10.8 vastge-stelde hoogte van de verstrekte financiële zekerheden en zij verstrekt niet op eerste
verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanvullende ze-kerheid;

f. de BRP oefent voor een grotere totale aansluitcapaciteit, uitgedrukt in MW, balance-
ringsverantwoordelijkheid uit, dan de capaciteit waarvan is uitgegaan bij de bepalingvan de hoogte van de verstrekte financiële zekerheden en zij verstrekt niet op eerste
verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanvullende ze-kerheid;

g. de BRP voldoet in andere gevallen dan in onderdeel e en f bedoeld niet aan een
gemotiveerd en op deze code gebaseerd verzoek van de netbeheerder van het lan-delijk hoogspanningsnet om binnen redelijke termijn aanvullende zekerheid te ver-
strekken;

4. TenneT zal haar bevoegdheid tot opzegging, behoudens indien de opzegging is geba-seerd op onderdeel i van lid 3, niet uitoefenen dan nadat «Naam_bedr_verkort» daarover is gehoord.
5. Indien de grond voor opzegging als bedoeld in de leden 2 of 3 is gelegen in feiten of
gedragingen die (mede) een toerekenbare tekortkoming in de zin van de wet opleveren, behoudt deopzeggende partij recht op vergoeding van de door die tekortkoming geleden directe schade. In geen
geval is een partij jegens een andere partij gehouden tot vergoeding van door die andere partijgeleden indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6. TenneT kan deze overeenkomst voorts opzeggen ingeval haar aanwijzing als beheerder
van het landelijke net op grond van de Wet wordt ingetrokken of niet wordt verlengd. Opzeggingvindt in dat geval plaats met inachtneming van een termijn van dertig dagen vóór de beoogde
datum waarop de intrekking of de niet-verlenging van de aanwijzing van kracht wordt.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de balanceringsverantwoor-
delijkheid van een BRP voorts intrekken ingeval haar aanwijzing als beheerder van hetlandelijk hoogspanningsnet op grond van de Elektriciteitswet 1998 wordt ingetrokken of
niet wordt verlengd. Intrekking vindt in dat geval plaats met inachtneming van een ter-mijn van dertig dagen vóór de beoogde datum waarop de intrekking of de niet-
verlenging van de aanwijzing van kracht wordt.

7. In een geval als bedoeld in het vorige lid heeft TenneT het recht om, in plaats van dezeovereenkomst op te zeggen, haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op de Privaatrechtelijke bepaling

in een kalenderweek of driemaal in een kalendermaand in gebreke gebleven als in de aanhef van dit
onderdeel bedoeld,"

c. «Naam_bedr_verkort» heeft een energieprogramma ingediend waarin de per program—
ma—tijds-Ieen-Iheid op een tot Zijn Programmaverantwoordely‘kheid behorend(e) aansluitpunt(en} in
te voeden of of te nemen netto-hoeveelheid energie niet is gedekt door transacties die zijn opgeno—
men in de energieprogramma’s van andere Programmaverantwoordelijken en/of door bij of
krachi-tens de Wet en Codes toegestane import/exporttransacties waarvoor door TenneT transport—
capaciteit is toegekend, en
- zij heeft niet onverwy‘ld no daarop door TenneT te Zijn gewezen een nieuw energiepro—
gramma ingediend, waarin de in de aanhef van dit onderdeel bedoelde dekking wel is voorzien, of
- zij is ten minste tweemaal in een periode van zeven dagen of driemaal in een periode
van 30 dagen in gebreke gebleven als in de aanhef van dit onderdeel bedoeld,"

d. «Naam_bedr_verkort» houdt met opzet onbalans in stand; waarby‘ evenwel geldt dat
TenneT de overeenkomst niet kan beéindigen dan nadat zy‘ «Naam_bedr_ verkort» in de gelegenheid
heeft gesteld zich uit te laten over de gronden waarop TenneT baseert dat deze beéindigingsgrond
aanwezig is;
e. «Naam_bedr_verkort» heeft gedurende een etmaal meer transacties, uitgedrukt in
aantal MW, in haar energieprogramma’s verantwoord dan de omvang die ten grondslag Iigt aan de
met toepassing van artikel 3.2.11 onderdeel b in verbinding met bijlage 5 van de Systeemcode
vastgestelde hoogte van de verstrekte financiéle zekerheden en zij verstrekt niet op eerste verzoek
van TenneT aanvullende zekerheid;

f. «Naam_bedr_verkort» oefent voor een grotere totale aansluitcapaciteit, uitgedrukt in
MW, Programma-verantwoordely‘kheid uit, dan de capaciteit waarvan is uitgegaan bij de bepaling
van de hoogte van de verstrekte financiéle zekerheden en 29‘ verstrekt niet op eerste verzoek van
TenneT aanvullende zekerheid,"

g. «Naam_bedr_verkort» voldoet in andere gevallen dan onder 9 en f bedoeld niet aan een
gemotiveerd en op de Systeemcode gebaseerd verzoek van TenneT om binnen redelijke termijn
aanvullende zekerheid te verstrekken,‘

h. «Naam_bedr_verkort» betaalt niet een krachtens deze overeenkomst verschuldigd
bedrag, ondanks ingebrekestelling voor zover die is vereist, of blijft in gebreke ten aanzien van enige
andere verplichting die ingevolge deze overeenkomst op haar rust;

i. «Naam_bedr_verkort» wordt ontbonden of geliquideerd, vraagt surséance van betaling
aan of wordt failliet verklaard.

kalenderdag ingediend, en heeft zulks evenmin onven/vijld gedaan na daarop door
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te Zijn gewezen, of is tenmin—
ste tweemaal in een kalenden/veek of driemaal in een kalendermaand in gebreke
gebleven als in de aanhef van dit lid bedoeld;

c. de BRP heeft een energieprogramma ingediend waarin de per onbalansverreke—
ningsperiode op een tot Zijn balanceringsverantwoordelijkheid behorend(e) aanslui—
ting(en) in te voeden of at te nemen netto—hoeveelheid energie niet is gedekt door
transacties die Zijn opgenomen in de energieprogramma’s van andere BRP's of door
bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en deze code toegestane import— of ex—
porttransacties waarvoor door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
transportcapaciteit is toegekend, en
1°. zij heeft niet onverwijld na daarop door de netbeheerder van het landelijk hoog—

spanningsnet te Zijn gewezen een nieuw energieprogramma ingediend, waarin
de in de aanhef van dit onderdeel bedoelde dekking wel is voorzien, of;

2°. zij is ten minste tweemaal in een periode van zeven dagen of driemaal in een pe—
riode van 30 dagen in gebreke gebleven als in de aanhef van dit onderdeel be—
doeld;

d. de BRP houdt met opzet onbalans in stand, waarbij evenwel geldt dat de netbe—
heerder van het landelijk hoogspanningsnet de overeenkomst niet kan beéindigen
dan nadat zij de BRP in de gelegenheid heeft gesteld zich uit te laten over de gron—
den waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet baseert dat deze
beéindigingsgrond aanwezig is;

e. de BRP heeft gedurende een etmaal meer transacties, uitgedrukt in aantal MW, in
haar energieprogramma's verantwoord dan de omvang die ten grondslag ligt aan
de met toepassing van artikel 10.7, Vierde lid, onderdeel, b en artikel 10.8 vastge—
stelde hoogte van de verstrekte financiéle zekerheden en zij verstrekt niet op eerste
verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanvullende ze—
kerheid;

f. de BRP oefent voor een grotere totale aansluitcapaciteit, uitgedrukt in MW, balance—
ringsverantwoordelijkheid uit, dan de capaciteit waarvan is uitgegaan bij de bepaling
van de hoogte van de verstrekte financiéle zekerheden en zij verstrekt niet op eerste
verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanvullende ze—
kerheid;

9. de BRP voldoet in andere gevallen dan in onderdeel e en f bedoeld niet aan een
gemotiveerd en op deze code gebaseerd verzoek van de netbeheerder van het Ian—
delijk hoogspanningsnet om binnen redelijke termijn aanvullende zekerheid te ver-
strekken;

4. TenneT zal haar bevoegdheid tot opzegging, behoudens indien de opzegging is geba—
seerd op onderdeel i van lid 3, niet uitoefenen dan nadat «Naam_bedr_ verkort» daarover is gehoord.
5. Indien de grond voor opzegging als bedoeld in de leden 2 of 3 is gelegen in feiten of
gedragingen die (mede) een toerekenbare tekortkoming in de zin van de wet opleveren, behoudt de
opzeggende partij recht op vergoeding van de door die tekortkoming geleden directe schade. In geen
geval is een party jegens een andere partij gehouden tot vergoeding van door die andere partij
geleden indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade.

[12-07-20181v00rstel BR—201 8-141 7 6. TenneT kan deze overeenkomst voorts opzeggen ingeval haar aanwijzing als beheerder
van het Iandelijke net op grond van de Wet wordt ingetrokken of niet wordt verlengd. Opzegging
vindt in dat geval plaats met inachtneming van een termijn van dertig dagen voor de beoogde
datum waarop de intrekking of de niet— verlenging van de aanwijzing van kracht wordt.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de balanceringsverantwoor-
delijkheid van een BRP voorts intrekken ingeval haar aanwijzing als beheerder van het
landelijk hoogspanningsnet op grond van de Elektriciteitswet 1998 wordt ingetrokken of
niet wordt verlengd. Intrekking vindt in dat geval plaats met inachtneming van een ter—
mijn van dertig dagen véér de beoogde datum waarop de intrekking of de niet—
verlenging van de aanwijzing van kracht wordt.

7. In een geval als bedoeld in het vorige [id heeft TenneT het recht om, in plaats van deze
overeenkomst op te zeggen, haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op de

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit
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in artikel 159 van Boek 6 BW bepaalde wijze over te dragen aan de rechtspersoon die door of metinstemming van de Minister als landelijk netbeheerder wordt aangewezen.
«Naam_bedr_verkort» geeft nu reeds voor alsdan haar toestemming voor zodanige overdracht,welke bij voorbaat gegeven toestemming niet kan worden herroepen.
8. Bedragen die partijen op de datum waarop deze overeenkomst eindigt over en weer
verband houdend met Programma-verantwoordelijkheid verschuldigd zijn, worden op de eerstewoensdag daarna verrekend. Indien en voorzover een positief saldo van «Naam_bedr_verkort»
resteert, zendt TenneT uiterlijk op diezelfde woensdag aan «Naam_bedr_verkort» , indien deze eenbankgarantie heeft gesteld, de bankgarantie terug en/of boekt zij een na verrekening overblijvend
bedrag op de inzake-rekening, bedoeld in art. 4 lid 1 en art. 7 lid 3 van deze overeenkomst, over
naar een door «Naam_bedr_verkort» op te geven rekening.

Privaatrechtelijke bepaling

9. Het gestelde in lid 8 van dit artikel vindt geen toepassing indien en voorzover nog
bedragen moeten worden verrekend in verband met de in artikel 3.7.10a.1 tot en met 3.7.10a.8 van
de Systeemcode bedoelde Reconciliatie. TenneT is gerechtigd om de bedragen die«Naam_bedr_verkort» in dit verband van TenneT zou ontvangen niet eerder uit te keren dan nadat
alle in verband met Reconciliatie te verrekenen bedragen bekend zijn. Alsdan wordt alleen het danresterende saldo verrekend.

Privaatrechtelijke bepaling

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 § 10.8 Balanceringsdiensten
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Artikel 10.36

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verkrijgt balanceringsdienstendoor de volgende producten aan te kopen:
a. balanceringscapaciteit FCR voor het FCP overeenkomstig ten minste de in artikel 154van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) bepaalde technische minimumeisen;
b. balanceringscapaciteit en balanceringsenergie regelvermogen voor het aFRP over-eenkomstig het in bijlage 8 bepaalde;
c. balanceringsenergie reservevermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage

9 bepaalde;d. balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage
10 bepaalde.

Lijstje kan aangepast wordenwanneer er Europese standaardpro-ducten zijn.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 2. Bijlagen 8, 9 en 10 beschrijven de onder het tweede lid genoemde producten met dekenmerken voor standaardproducten zoals uiteengezet in artikel 25 Verordening (EU)
2017/2195 (GL EB) waar deze relevant zijn. Het volledige overzicht van specificaties voorde producten wordt uiteengezet in door de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet vast te stellen procedures en specificaties.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. De specificaties voor reservevermogen in bijlage 9 hebben alleen betrekking op hetgebruik van reservevermogen door de netbeheerder van het landelijke hoogspannings-
net voor balancering.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Artikel 10.37
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke of rechts-

persoon, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als BSP verlenen.
2. De BSP heeft het recht:

a. balanceringscapaciteit beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet;b. balanceringsenergie beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet;c. een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over te dra-
gen aan een andere BSP;d. balanceringsdiensten aan te bieden met een reserveleverende groep.

3. De aanvraag om een erkenning als BSP wordt schriftelijk en ondertekend door een
bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetvolgens een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven

in artikel 159 van Boek 6 BW bepaalde wijze over te dragen aan de rechtspersoon die door of met
instemming van de Minister als landelyk netbeheerder wordt aangewezen.
«Naam_bedr_verkort» geeft nu reeds voor alsdan haar toestemming voor zodanige overdracht,
welke bij voorbaat gegeven toestemming niet kan worden herroepen.
8. Bedragen die partijen op de datum waarop deze overeenkomst eindigt over en weer
verband houdend met Programma-verantwoordelijkheid verschuldigd zijn, worden op de eerste
woensédag daarna verrekend. Indien en voorzover een positief saldo van «Naam_bedr_verkort»
resteert, zendt TenneT uiterly'k op diezelfde woensdag aan «Naam_bedr_verkort» , [ndien deze een
bankgarantie heeft gesteld, de bankgarantie terug en/of boekt zij een na verrekening overblijvend
bedrag op de inzake—rekening, bedoeld in art. 4 [id 1 en art. 7 [id 3 van deze overeenkomst, over
naar een door «Naam_bedr_ verkort» op te geven rekening.

Privaatrechlelijke bepaling

9. Het gestelde in [id 8 van dit artikel vindt geen toepassing indien en voorzover nog
bedragen moeten worden verrekend in verband met de in artikel 3.7.10a.1 tot en met 3.7.10a.8 van
de Systeemcode bedoelde Reconciliatie. TenneT is gerechtigd om de bedragen die
«Naam_bedr_verkort» in dit verband van TenneT zou ontvangen niet eerder uit te keren dan nadat
alle in verband met Reconciliatie te verrekenen bedragen bekend zijn. Alsdan wordt alleen het dan
resterende saldo verrekend.

Privaatrechlelijke bepaling

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 § 10.8 Balanceringsdiensten
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Artikel 10.36

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verkrijgt balanceringsdiensten
door de volgende producten aan te kopen:
a.

b.

balanceringscapaciteit FCR voor het FCP overeenkomstig ten minste de in artikel 154
van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) bepaalde technische minimumeisen;
balanceringscapaciteit en balanceringsenergie regelvermogen voor het aFRP over-
eenkomstig het in bijlage 8 bepaalde;
balanceringsenergie reservevermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage
9 bepaalde;
balanceringscapaciteit noodvermogen voor het mFRP overeenkomstig het in bijlage
10 bepaalde.

Lijstje kan aangepastworden
wanneer er Europese standaardpro-
ducten zijn.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 2. Bijlagen 8, 9 en 10 beschrijven de onder het tweede lid genoemde producten met de
kenmerken voor standaardproducten zoals uiteengezet in artikel 25 Verordening (EU)
2017/2195 (GL EB) waar deze relevant zijn. Het volledige overzicht van specificaties voor
de producten wordt uiteengezet in door de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet vast te stellen procedures en specificaties.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 3. De specificaties voor reservevermogen in bijlage 9 hebben alleen betrekking op het
gebruik van reservevermogen door de netbeheerder van het landelijke hoogspannings—
net voor balancering.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.37
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke of rechts—

persoon, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als BSP verlenen.
2. De BSP heeft het recht:

a.

b.

d.

balanceringscapaciteit beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet;
balanceringsenergie beschikbaar te stellen aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet;
een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over te dra—
gen aan een andere BSP;
balanceringsdiensten aan te bieden met een reserveleverende groep.

3. De aanvraag om een erkenning als BSP wordt schriftelijk en ondertekend door een
bevoegd persoon ingediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
volgens een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uit te geven
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model.
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen na ont-

vangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als BSP in aanmerkingkan worden gebracht.
5. Een erkenning als BSP wordt verleend, nadat:

a. de aanvrager succesvol geprekwalificeerd is door de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet voor het leveren van tenminste één van de in artikel 10.36, eerste
lid, genoemde producten;b. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergewist dat
de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieveen organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als BSP te kunnen optreden, en;

c. de aanvrager zich jegens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in
een eenvormige overeenkomst heeft verbonden tot naleving van de voorwaardenvoor het aanbieden van balanceringsdiensten van dit hoofdstuk, op de betaling van
op grond van de overeenkomst verschuldigd geworden bedragen en op de gevallen
waarin en de voorwaarden waaronder de overeenkomst eindigt of kan worden be-
eindigd.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.2.4 Hoe wordt gebodenDe PV stuurt alle biedingen voor zijn aangeslotenen in door middel van een elektronisch bericht met
voorgeschreven opbouw UTILTS De specificaties van dit bericht zijn te vinden op "Mijn EDSN" via
www.edsn.nl. Dagelijks, op de dag voorafgaand aan de uitvoeringsdag, moeten de biedingen RRVvoor de uitvoeringsdag om 14:45 uur ontvangen zijn door TenneT.
Vanaf 14:45 uur tot het fiattijdstip kunnen biedingen niet worden gewijzigd/ingetrokken, tenzij doormiddel van een geldig, door TenneT toegewezen verzoeknummer; in alle andere gevallen wordt het
bericht RRV genegeerd en de afzender hiervan op de hoogte gesteld.Tussen het moment van fiat op de dag van voorbereiding tot één uur voor de PTE van uitvoering
mogen biedingen, voor zover niet inmiddels door TenneT geactiveerd, gewijzigd worden in omvang
en/of prijs. Tevens mogen niet geactiveerde biedingen in de genoemde periode ingetrokken wordenen mogen nieuwe biedingen worden gedaan.
Op de dag van uitvoering sluit de termijn voor het inzenden van gewijzigde biedingen RRV steeds 1uur voor elke PTE waarop de wijziging betrekking heeft.

Artikel 10.38
1. De overeenkomstig artikel 9.19, eerste lid, aangewezen BSP's, en BSP's met een bied-

plicht op grond van een overeenkomst voor balanceringscapaciteit, sturen daags van
tevoren, vóór 14:45 uur, biedingen balanceringsenergie in.

[01-01-2001] besluit 00-124besluit 100950/23, /47, /65[28-07-2010] besluit 103388/12[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.1.1.1a.2
Aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld trans-portvermogen van 60 MW of minder Alle BSP's kunnen het in 5.1.1.1a.1 het eerste lid bedoelde
vermogen op vrijwillige basis biedingen balanceringsenergie indienen aanbieden volgens dezelf-de procedures en specificaties als die gelden voor de verplichte biedingen tot een half uur voor-
afgaand aan de onbalansverrekeningsperiode waarop de aanpassing betrekking heeft, zijnde de
BE-GCT. De BSP kan zowel de omvang als de prijs van een ingediende bieding aanpassen, als ookeen bieding intrekken, tot de BE-GCT, tenzij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
de bieding al geactiveerd heeft.

2. Alle BSP's kunnen op vrijwillige basis biedingen balanceringsenergie indienen tot een
half uur voorafgaand aan de onbalansverrekeningsperiode waarop de aanpassing be-trekking heeft, zijnde de BE-GCT. De BSP kan zowel de omvang als de prijs van een in-
gediende bieding aanpassen, als ook een bieding intrekken, tot de BE-GCT, tenzij denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de bieding al geactiveerd heeft.

Anders dan oud art 5.1.1.1a.1Netcode, nu art 9.19, ziet dit artikel opvrije biedingen ten behoeve vanuitsluitend balanceren en is daaromgeplaatst in H10. Het artikel is welaangepast om te refereren naarinzenden van biedingen door eendoor enkel een BSP.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3. De in het eerste lid bedoelde BSP's kunnen zowel de omvang als de prijs van een bie-ding aanpassen vanaf het moment dat de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet zijn goedkeuring heeft verleend aan alle energieprogramma's voor de volgen-de dag tot de BE-GCT, tenzij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de
bieding al geactiveerd heeft.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 4. Alle BSP's dienen biedingen balanceringsenergie in conform door de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet vast te stellen procedures en specificaties.
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.4.1TenneT meldt ontvangst van een bieding zowel bij aanbieder als bij PV van de aanbieder. 5. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de bieding

balanceringsenergie aangewezen BRP op de hoogte van ontvangst van de bieding.
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.2.2 Wat is een bieding

Biedingen RRV zijn elektronische berichten met een comptabel karakter: het zijn opties, die TenneT
het recht geven om bij activering door TenneT:

Artikel 10.39
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert en deactiveert biedingen

voor regelvermogen automatisch om de FRCE binnen de frequentiehersteltijd tot nul te
UR 1.2.2.

model.
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen na ont—

vangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als BSP in aanmerking
kan worden gebracht.

5. Een erkenning als BSP wordt verleend, nadat:
a. de aanvrager succesvol geprekwalificeerd is door de netbeheerder van het landelijk

hoogspanningsnet voor het leveren van tenminste één van de in artikel 10.36, eerste
lid, genoemde producten;

b. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet Zich ervan heeft vergewist dat
de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve
en organisatorische faciliteiten die vereist Zijn om als BSP te kunnen optreden, en;

c. de aanvrager Zich jegens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in
een eenvormige overeenkomst heeft verbonden tot naleving van de voonNaarden
voor het aanbieden van balanceringsdiensten van dit hoofdstuk, op de betaling van
op grond van de overeenkomst verschuldigd geworden bedragen en op de gevallen
waarin en de voorwaarden waaronder de overeenkomst eindigt of kan worden be—
eindigd.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.2.4 Hoe wordt geboden
De PV stuurt alle biedingen voor zy‘n aangeslotenen in door middel van een elektronisch bericht met
vaorgeschreven apbouw UTILTS De specificaties van dit bericht zy'n te vinden op "Mijn EDSN" via
www.edsn.nl. Dagely‘ks, op de dag voorafgaand aan de uitvoeringsdag, moeten de biedingen RRV
voor de uitvoeringsdag om 14:45 uur ontvangen zijn door TenneT.
Vanaf14:45 uur tot het flattijdstip kunnen biedingen niet warden gewy‘zigd/ingetrokken, tenzij door
middel van een geldig, door TenneT toegewezen verzoeknummer; in alle andere gevallen wordt het
bericht RRV genegeerd en de afzender hiervan op de hoogte gesteld.
Tussen het moment van flat op de dag van vaorbereiding tot één uur voor de PTE van uitvaering
mogen biedingen, voor zover niet [nmiddels door TenneT geactiveerd, gewijzigd warden in omvang
en/of pry‘s. Tevens mogen niet geactiveerde biedingen in de genoemde periade ingetrokken warden
en mogen nieuwe biedingen warden gedaan.
Op de dag van uitvoering sluit de termijn voor het inzenden van gewijzigde biedingen RRV steeds 1
uur voor elke PTE waarop de wijziging betrekking heeft.

Artikel 10.38
1. De overeenkomstig artikel 9.19, eerste lid, aangewezen BSP's, en BSP's met een bied—

plicht op grond van een overeenkomst voor balanceringscapaciteit, sturen daags van
tevoren, voor 14:45 uur, biedingen balanceringsenergie in.

[01-01-2001] besluit 00-124
besluit 100950I23, I47, [65
[28-07-2010] besluit 103388/12
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

N5..11.1a.2

W—Alle BSP's kunnen het—In%—1—1—1a—1—het—eer—ste—lid—bedeelde
vermegen—op vrijwillige basis biedingen balanceringsenergie indienen—aanbieden—velgens—dezelf—
de—proeedures—en—speeifieaties als—die—gelden—veemde—vefialiehte—biedmgen—tot een half uur voor—
afgaand aan de onbalansverrekeningsperiode waarop de aanpassinq betrekkinq heeft, zu_nde de
BE—GCT. De BSP kan zowel de omvang als de priis van een inqediende bieding aanpassen als ook
een bieding intrekken tot de BE— GCT tenzi de netbeheerder van het landeli k hoogspanningsnet

2. Alle BSP's kunnen op vrijwillige basis biedingen balanceringsenergie indienen tot een
half uur voorafgaand aan de onbalansverrekeningsperiode waarop de aanpassing be—
trekking heeft, zijnde de BE—GCT. De BSP kan zowel de omvang als de prijs van een in—
gediende bieding aanpassen, als ook een bieding intrekken, tot de BE-GCT, tenzij de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de bieding al geactiveerd heeft.

Anders dan oud an 5.1.1.1a.1
Netcode, nu art 9.19, ziet dit ariikel op
vn'je biedingen ten behoeve van
uilsluflend balanceren en is daarom
geplaalst in H10. Het anikel is wel
aangepast om te refereren naar
inzenden van biedingen door een
door enkel een BSP.

3. De in het eerste lid bedoelde BSP's kunnen zowel de omvang als de prijs van een bie—
ding aanpassen vanaf het moment dat de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet Zijn goedkeuring heeft verleend aan alle energieprogramma's voor de volgen—
de dag tot de BE—GCT, tenzij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de
bieding al geactiveerd heeft.

[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417 4. Alle BSP's dienen biedingen balanceringsenergie in conform door de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet vast te stellen procedures en specificaties.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.4.1
TenneT meldt ontvangst van een bieding zowel bij aanbieder als bij PV van de aanbieden

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de bieding
balanceringsenergie aangewezen BRP op de hoogte van ontvangst van de bieding.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.2.2 Wat is een bieding
Biedingen RRVzijn elektronische berichten met een comptabel karakter: het zijn opties, die TenneT
het recht geven om bij activering door TenneT:

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Artikel 10.39
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert en deactiveert biedingen

voor regelvermogen automatisch om de FRCE binnen de frequentiehersteltijd tot nul te

UR 1.2.2.
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o Een volume te berekenen.o Dit volume te verrekenen met de aanbieder.o Dit volume te corrigeren op de onbalans van de PV van de aanbieder.
regelen en om de geactiveerde FCR progressief te vervangen.

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert biedingen voor reserve-
vermogen om geactiveerde biedingen regelvermogen beschikbaar te maken in het ge-val dat het aanbod van biedingen regelvermogen verzadigt.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 De PV is verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen en specificaties ten aanzien van biedingen, zie:
· Handleiding bieden Regel- en Reservevermogen op de TenneT website (www.tennet.org)Niet correcte biedingen worden door TenneT genegeerd.

TenneT is verantwoordelijk voor tijdige (de-)activering van biedingen en voor een correcte financiëleen administratieve afhandeling van de door TenneT geactiveerde biedingen.
Alle biedingen worden bij TenneT gearchiveerd en kunnen achteraf gebruikt worden voor analyse-
doeleinden.

3. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet activeert een bieding balance-
ringsenergie door een vermogensrichtwaarde uit te sturen aan een BSP. Hierdoor is denetbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet gehouden tot:
a. het bepalen van het volume dat de BSP gedurende de betreffende onbalansverreke-ningsperiode levert;
b. het verrekenen van het in onderdeel a bedoelde volume met de BSP;
c. het aanpassen van de onbalans van de relevante BRP's met het toegewezen volume.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.4.1
TenneT meldt activering van een bieding reservevermogen zowel bij aanbieder als bij de PV van de
aanbieder.

4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de balance-
ringsenergiebieding aangewezen BRP's op de hoogte van activering van de bieding.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.3.1.2 Volumeberekening
De volumeberekening voor biedingen regelvermogen geschiedt door optelling van alle setpoints1 per
bieder per richting per PTE.Afroep van een bieding reservevermogen voor balanshandhaving leidt per PTE tot het toerekenen
van een volume bepaald op basis van omvang * PTE.Het per bieder per PTE per richting toe te rekenen volume voor balanshandhaving wordt bepaald
door sommatie van de per PTE per richting berekende volumes voor biedingen regel- en reservever-
mogen voor balanshandhaving.

5. Om het volume aan balanceringsenergie dat met de BSP moet worden verrekend te
bepalen, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP vast hoeveelbalanceringsenergie per programmatijdseenheid per richting is geactiveerd. Daartoe telt
hij het volgende bij elkaar op:
a. voor een bieding regelvermogen: de som van de tijdens een onbalansverrekenings-periode aan de BSP toegekende vermogensrichtwaardes;
b. voor een bieding reservevermogen: het door de BSP aangeboden vermogen verme-nigvuldigd met de leveringsperiode.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.3.1.3 Vergoeding
Het aan aanbieders toe te rekenen volume voor balanshandhaving wordt per PTE per richtingverrekend, aan opregelzijde tegen de biedprijs van de in die PTE ingezette/afgeroepen bieding met
de hoogste biedprijs (de prijs voor opregelen), aan afregelzijde tegen de biedprijs van de in die PTE
ingezette bieding met de laagste biedprijs (de prijs voor afregelen).

6. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent het per BSP bepaalde
volume aan balanceringsenergie per onbalansverrekeningsperiode per richting:a. voor opregelen met de prijs voor opregelen;
b. voor afregelen met de prijs voor afregelen.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Het aan aanbieders toe te rekenen volume voor balanshandhaving wordt per PTE per richting
waarvoor geen prijs voor opregelen respectievelijk afregelen bestaat verrekend tegen de desbetref-fende prijs in de vorige PTE.

7. Indien er voor een onbalansverrekeningsperiode geen prijs voor opregelen of prijs voor
afregelen is vastgesteld, verrekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnethet per BSP bepaalde volume in die onbalansverrekeningsperiode met de prijs voor op-
regelen, respectievelijk de prijs van afregelen vastgesteld voor de voorgaande onba-
lansverrekeningsperiode.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.3.1.4 Onbalanscorrectie
Het per aanbieder te corrigeren volume op de onbalans van de aangegeven PV van de bieder wordt
bepaald door saldering van de per PTE per richting aan de PV toegerekende volumes

8. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past de onbalans van de relevante
BRP's per onbalansverrekeningsperiode aan met het toegewezen volume, bestaande uit
de som van alle aan hem toegerekende volumes bepaald op grond van het zesde lid.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1.3.3.1 Verrekening balanshandhaving
Dagelijks verstrekt TenneT aan de aanbieders van regel- en reservevermogen voor balanshandha-
ving een overzicht van alle informatie die kan dienen voor de facturering,  zijnde:- PV-code- datum van uitvoering- PTE's- berekende volumes regel- en reservevermogen per richting- inzetprijs/-zen en bedrag

Artikel 10.40
1. Iedere dag stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP een

overzicht samen van diens geactiveerde biedingen met betrekking tot het direct vooraf-gaande etmaal. Dit overzicht bevat per onbalansverrekeningsperiode de volgende ge-
gevens:
a. de bedrijfs EAN-code van de aangewezen BRP's;
b. het bepaalde volume aan balanceringsenergie per richting;c. de prijs voor opregelen;
d. de prijs voor afregelen;
e. het te verrekenen bedrag.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste
lid samengestelde overzicht aan de desbetreffende BSP voor 17:00 uur van de eerste

1 inclusief de niet aan ingezette biedingen toe te rekenen setpoints

o Een volume te berekenen.
0 Bit volume te verrekenen met de aanbieder.
0 Bit volume te corrigeren op de onbalans van de PV van de aanbieder.

regelen en om de geactiveerde FCR progressief te vervangen.
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert biedingen voor reserve—
vermogen om geactiveerde biedingen regelvermogen beschikbaar te maken in het ge—
val dat het aanbod van biedingen regelvermogen verzadigt.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 De PV is verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen en specificaties ten aanzien van biedingen, zie:
- Handleiding bieden Regel- en Reservevermogen op de TenneT website (www.tennet.org)

Niet correcte biedingen worden door TenneT genegeerd.
TenneT is verantwoordelijk voor tijdige (de—)activering van biedingen en voor een correcte financiéle
en administratieve afhandeling van de door TenneT geactiveerde biedingen.
Alle biedingen worden bij TenneT gearchiveerd en kunnen achteraf gebruikt worden voor analyse-
doeleinden.

E“ De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet activeert een bieding balance—
ringsenergie door een vermogensrichtwaarde uit te sturen aan een BSP. Hierdoor is de
netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet gehouden tot:
a. het bepalen van het volume dat de BSP gedurende de betreffende onbalansverreke—

ningsperiode levert;
b. het verrekenen van het in onderdeel a bedoelde volume met de BSP;
c. het aanpassen van de onbalans van de relevante BRP's met het toegewezen volume.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.4.1
TenneT meldt activering van een bieding reservevermogen zowel by aanbieder als bij de PV van de
aanbieder.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de balance—
ringsenergiebieding aangewezen BRP's op de hoogte van activering van de bieding.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.3.1.2 Volumeberekening
De volumeberekening voor biedingen regelvermogen geschiedt door optelling van alle setpoints1 per
bieder per richting per PTE.
Afroep van een bieding reservevermogen voor balanshandhaving leidt per PTE tot het toerekenen
van een volume bepaald op basis van omvang * PTE.
Het per bieder per PTE per richting toe te rekenen volume voor balanshandhaving wordt bepaald
door sommatie van de per PTE per richting berekende volumes voor biedingen regel— en reservever—
mogen voor balanshandhaving.

Om het volume aan balanceringsenergie dat met de BSP moet worden verrekend te
bepalen, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP vast hoeveel
balanceringsenergie per programmatijdseenheid per richting is geactiveerd. Daartoe telt
hij het volgende bij elkaar op:
a. voor een bieding regelvermogen: de som van de tijdens een onbalansverrekenings—

periode aan de BSP toegekende vermogensrichtwaardes;
b. voor een bieding reservevermogen: het door de BSP aangeboden vermogen verme—

nigvuldigd met de leveringsperiode.
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.3.1.3 Vergoeding

Het aan aanbieders toe te rekenen volume voor balanshandhaving wordt per PTE per richting
verrekend, aan opregelzijde tegen de biedprijs van de in die PTE ingezette/afgeroepen bieding met
de hoogste biedprijs (de prijs voor opregelen), aan afregelzijde tegen de biedprijs van de in die PTE
ingezette bieding met de laagste biedprijs (de prijs voor afregelen).

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent het per BSP bepaalde
volume aan balanceringsenergie per onbalansverrekeningsperiode per richting:
a. voor opregelen met de prijs voor opregelen;
b. voor afregelen met de prijs voor afregelen.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Her aan aanbieders toe te rekenen volume voor balanshandhaving wordt per PTE per richting
waarvoor geen prijs voor opregelen respedievelyk afregelen bestaat verrekend tegen de desbetref—
fende prijs in de vorige PTE.

Indien er voor een onbalansverrekeningsperiode geen prijs voor opregelen of prijs voor
afregelen is vastgesteld, verrekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
het per BSP bepaalde volume in die onbalansverrekeningsperiode met de prijs voor op—
regelen, respectievelijk de prijs van afregelen vastgesteld voor de voorgaande onba—
lansverrekeningsperiode.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.3.1.4 Onbalanscorrectie
Het per aanbieder te corrigeren volume op de onbalans van de aangegeven PV van de bieder wordt
bepaald door saldering van de per PTE per richting aan de PV toegerekende volumes

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet past de onbalans van de relevante
BRP's per onbalansverrekeningsperiode aan met het toegewezen volume, bestaande uit
de som van alle aan hem toegerekende volumes bepaald op grond van het zesde lid.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 1.3.3.1 Verrekening balanshandhaving
Dagelijks verstrekt TenneT aan de aanbieders van regel— en reservevermogen voor balanshandha—

Artikel 10.40

ving een overzicht van alle informatie die kan dienen voor de facturering, zijnde: 1' Iedere dag stelt de netbeheerder van net.landelijk hoogspanningsnet per BSP een
_ PV—code overZICht samen van dIens geactlveerde biedingen met betrekklng tot het direct vooraf—
_ datum van uitvoering

gaande etmaal. Dit overzicht bevat per onbalansverrekeningsperiode de volgende ge—
_ PTE's gevens:
— berekende volumes regel— en reservevermogen per richting a. de bedrufs EAN —code van de aangewezen BR_PIS; _ ‘
_ inzetprijs/—zen en bedrag b het bepaalde volume aan balancerlngsenergle per richting;

c. de prus voor opregelen;
d de prijs voor afregelen;
e het te verrekenen bedrag.

[12-07-20181voorstel BR—2018—1417 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stuurt het op grond van het eerste

1 inclusief de niet aan ingezette biedingen toe te rekenen setpoints
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werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft.
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1.3.3.2 Facturering

De facturen voor geleverd regel- en reservevermogen (positief en/of negatief) worden wekelijks op
woensdag door de leveranciers bij TenneT ingediend. De facturen betreffen de leveringen in devoorafgaande periode van zaterdag tot en met vrijdag.
De facturen bevatten ten minste de volgende informatie:- naam aanbieder- datum van levering- berekende volumes regel- en reservevermogen voor balanshandhaving per richting per

factuurperiode- totaalbedrag

3. De BSP stuurt iedere woensdag een factuur voor diens geactiveerde biedingen balance-
ringsenergie van de voorafgaande week, lopend van 00:00 uur op zaterdag tot 23:59
uur op vrijdag, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Deze factuurbevat ten minste de volgende gegevens:
a. bedrijfsnaam BSP;b. datum waarop de bieding is geactiveerd;
c. de bepaalde volumes aan balanceringsenergie per richting per onbalansverreke-ningsperiode;
d. het totaalbedrag.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Indien akkoord met het factuurbedrag dient de factuur binnen 2 weken te worden voldaan. 4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betaalt, indien hij akkoord is met
de in het derde lid, onderdelen a tot en met c, genoemde gegevens, het in het derde lid,
onderdeel d, genoemde totaalbedrag aan de BSP binnen twee weken na ontvangst.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Uitvoeringsregels 1.2.6 Publicaties op website
Er wordt een prijsladder gemaakt van alle biedingen ten behoeve van balanshandhaving. De prijs-ladder kent een opregel- en een afregelzijde. Dagelijks worden de verwachte op- en afregelprijzen
voor elke  PTE van vandaag en de volgende dag, zodra en indien beschikbaar, gepubliceerd op de
TenneT website. Getoond wordt op basis van de geldende biedprijsladder voor balanshandhaving, deprijs bij een inzet/afroepwaarde in MW van 0, + of - 100, + of - 300, + of - 600 en aan het einde van
de biedprijsladder per richting.Tevens wordt een overzicht gepubliceerd op basis van biedingen reservevermogen voor overige
doeleinden, naar status en richting.
Publicaties op de website worden elke PTE ververst.

Artikel 10.41
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt per onbalansverrekeningspe-riode een lijst op met biedingen balanceringsenergie, gerangschikt in volgorde van hun

biedprijzen en publiceert, vanaf het moment dat hij zijn goedkeuring heeft verleend aan
alle energieprogramma's voor de volgende dag, op deze basis, voor elke onbalansver-rekeningsperiode van de volgende dag, de verwachte prijs voor opregelen en de ver-
wachte prijs voor afregelen in elk van de volgende situaties:a. een totaal geactiveerd vermogen van 0 MW;
b. een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 100 MW;
c. een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 300 MW;d. een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 600 MW;
e. een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen van 100 MW;f. een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen van 300 MW;
g. een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen van 600 MW;
h. een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen bij activatie van alle biedingen;i. een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen bij activatie van alle biedingen.

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet herziet de in het eerste lid ge-noemde lijst iedere onbalansverrekeningsperiode, en past de in de onderdelen a tot en
met i genoemde verwachte prijzen voor opregelen en afregelen op deze basis aan.

werkdag na het etmaal waarop dat overzicht betrekking heeft.
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 1.3.3.2 Facturering

De fagturen voor geleverd regel- en reservevermogen (positief en/of negatief) worden wekelijks op
woensdag door de leveranciers bij TenneT [ngediend De facturen betreffen de leveringen in de
voorafgaande periode van zaterdag tot en met vrijdag.
De facturen bevatten ten minste de volgende informatie:

3. De BSP stuurt iedere woensdag een factuur voor diens geactiveerde biedingen balance—
ringsenergie van de voorafgaande week, lopend van 00:00 uur op zaterdag tot 23:59
uur op vrijdag, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Deze factuur
bevat ten minste de volgende gegevens:

. a. bedrijfsnaam BSP;- naam aanbleder- b. datum waarop de bieding is geactiveerd;
- datum van levenng . _ _ c. de bepaalde volumes aan balanceringsenergie per richting per on balansverreke—- berekende volumes regel— en reservevermogen voor balanshandhavmg per richtmg per ningsperiode'factuurperlode d. het totaalbedrag.- totaalbedrag

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Indien akkoord met het factuurbedrag dient de factuur binnen 2 weken te worden voldaan. 4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betaalt, indien hij akkoord is met
de in het derde lid, onderdelen a tot en met c, genoemde gegevens, het in het derde lid,
onderdeel d, genoemde totaalbedrag aan de BSP binnen twee weken na ontvangst.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Uitvoeringsregels 1.2.6 Publicaties op website
Er wordt een prijsladder gemaakt van alle biedingen ten behoeve van balanshandhaving. De pry‘s—
[adder kent een opregel- en een afregelzijde. Dagelijks warden de verwachte op— en afregelpryzen
voor elke PTE van vandaag en de volgende dag, zodra en indien beschikbaar, gepubliceerd op de
TenneT website. Getoond wordt op basis van de geldende biedprijsladder voor balanshandhaving, de
prijs bij een inzet/afroepwaarde in MW van 0, + of - 100, + of — 300, + of — 600 en aan het einde van
de biedprijsladder per richting.
Tevens wordt een overzicht gepubliceerd op basis van biedingen reservevermogen voor overige
doeleinden, naar status en richting.
Publicaties op de website worden elke PTE ververst.

Artikel 10.41

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt per onbalansverrekeningspe—
riode een Iijst op met biedingen balanceringsenergie, gerangschikt in volgorde van hun
biedprijzen en publiceert, vanaf het moment dat hij Zijn goedkeuring heeft verleend aan
alle energieprogramma's voor de volgende dag, op deze basis, voor elke onbalansver—
rekeningsperiode van de volgende dag, de verwachte prijs voor opregelen en de ver-
wachte prijs voor afregelen in elk van de volgende situaties:

r'asorhrnslnsrp

een totaal geactiveerd vermogen van 0 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 100 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 300 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen van 600 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen van 100 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen van 300 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen van 600 MW;
een totaal geactiveerd vermogen voor opregelen bij activatie van alle biedingen;
een totaal geactiveerd vermogen voor afregelen bij activatie van alle biedingen.

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

BR-2018-l417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet herziet de in het eerste lid ge—
noemde Iijst iedere onbaIansverrekeningsperiode, en past de in de onderdelen a tot en
met i genoemde verwachte prijzen voor opregelen en afregelen op deze basis aan.
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Hoofdstuk 11 Leveringszekerheid
[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

S3.1a Intrekking erkenning
[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2005] besluit P_500042/4[19-10-2015] besluit 2015/204873[18-12-2015] besluit 2015/207581[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.4 11.1
S3.1a.1 Op het moment dat de programmaverantwoordelijkheid van een natuurlijke of

rechtspersoon met volledige erkenning van een BRP wordt ingetrokken, stelt de net-beheerder van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld de overige netbeheerders,
programmaverantwoordelijken BRP's en de Autoriteit Consument en Markt daarvan inkennis. Vanaf dat moment treedt de in paragraaf S3.1c artikel 10.6 11.3 genoemde re-
geling in werking voor de aansluitingen waarvoor de natuurlijke of rechtspersoon die
niet meer als programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP in hetaansluitingenregister staat vermeld. De overige netbeheerders stellen in dat geval de
betreffende leveranciers, indien deze bepaaldelijk zijn gemachtigd, en de betreffendeaangeslotenen voor zover die geen leverancier hebben gemachtigd, onverwijld in
kennis over de intrekking. Grootverbruikers die wel een leverancier hebben gemach-
tigd worden in kennis gebracht door de gemachtigde leverancier.

Artikel 11.1
Op het moment dat de erkenning van een BRP wordt ingetrokken, stelt de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld de overige netbeheerders, BRP's ende Autoriteit Consument en Markt daarvan in kennis. Vanaf dat moment treedt de in ar-
tikel 11.3 genoemde regeling in werking voor de aansluitingen waarvoor de natuurlijkeof rechtspersoon die niet meer als BRP in het aansluitingenregister staat vermeld. De
overige netbeheerders stellen in dat geval de betreffende leveranciers, indien deze be-
paaldelijk zijn gemachtigd, en de betreffende aangeslotenen voor zover die geen leve-rancier hebben gemachtigd, onverwijld in kennis over de intrekking. Grootverbruikers
die wel een leverancier hebben gemachtigd worden in kennis gebracht door de ge-machtigde leverancier.

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1b Regeling ingeval van intrekking van de erkenning van de programma-verantwoordelijke met volledige erkenning
[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2005] besluit P_500042/4[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.5 11.2
S3.1b.1 1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een pro-

grammaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP niet langer in staat zal zijn,zijn verplichtingen na te komen of voor een programmaverantwoordelijke met volle-
dige erkenning BRP de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitge-sproken, surséance van betaling is verleend, respectievelijk faillissement is uitgespro-
ken, pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Au-
toriteit Consument en Markt. In dit overleg wordt bepaald of en zo ja onder welkevoorwaarden de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (de curator of de
bewindvoerder van) de programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRPkan respectievelijk moet aanbieden de intrekking van de erkenning als programma-
verantwoordelijke met volledige erkenning BRP op te schorten, en voor zover dat re-
delijkerwijs noodzakelijk is voor het borgen van de economische stabiliteit van hetsysteem garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit en balancering
en eventuele andere aan deze opschorting gerelateerde kosten tegen de door denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de ga-
rantstelling tijdens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van ditoverleg treedt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in overleg met de
betreffende (curator of bewindvoerder van) de programmaverantwoordelijke met vol-
ledige erkenning BRP en kan hij een aanbod tot het afgeven van een garantie inlaatstbedoelde zin doen voor ten hoogste tien werkdagen.

Artikel 11.2
1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een BRP niet

langer in staat zal zijn, zijn verplichtingen na te komen of voor een BRP de toepassingvan de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitgesproken, surséance van betaling is ver-
leend, respectievelijk faillissement is uitgesproken, pleegt de netbeheerder van het lan-delijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit Consument en Markt. In dit overleg
wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet (de curator of de bewindvoerder van) de BRP kan respectievelijkmoet aanbieden de intrekking van de erkenning als BRP op te schorten, en voor zover
dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het borgen van de economische stabiliteit van hetsysteem garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit en balancering
en eventuele andere aan deze opschorting gerelateerde kosten tegen de door de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garant-stelling tijdens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg
treedt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in overleg met de betref-fende (curator of bewindvoerder van) de BRP en kan hij een aanbod tot het afgeven van
een garantie in laatstbedoelde zin doen voor ten hoogste tien werkdagen.

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1b.4 2. Indien en voor zover op grond van deze paragraaf of van S3.1c dit artikel of van
artikel 10.6 11.3 de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijk-heid van groepen aangeslotenen wijzigt als gevolg van de intrekking van de erken-
ning van de aanvankelijke programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP,verkoop of doorstart van de onderneming van de aanvankelijke programmaverant-
woordelijke met volledige erkenning BRP of anderszins, zorgt de netbeheerder die het
aangaat ervoor dat de wisseling van programmaverantwoordelijkheid met volledigeerkenning balanceringsverantwoordelijkheid binnen één werkdag in het aansluitin-

2. Indien en voor zover op grond van dit artikel of van artikel 11.3 de balanceringsverant-
woordelijkheid van groepen aangeslotenen wijzigt als gevolg van de intrekking van deerkenning van de aanvankelijke BRP, verkoop of doorstart van de onderneming van de
aanvankelijke BRP of anderszins, zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat dewisseling van balanceringsverantwoordelijkheid binnen één werkdag in het aansluitin-
genregister is verwerkt.

Hoofdstuk 11 Leveringszekerheid

[01-07-2004] besluit 101789/11
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386

53.1 I H' I .

[01-07-2004] besluit 101789/11
[01-07-2005] besluit P7500042I4
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[18-12-2015] besluit 2015/207581
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artiké I 10411.1
53.1%} Op het moment dat de programmaveFaHMeeréehjkheid—vaH—een—natuuriijke—ef

reehtsperseen—met—vefledige—erkenning van een BRP wordt ingetrokken, stelt de net—
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet onverwijld de overige netbeheerders,
pregrammaverantwoordeiukewfl en de Autoriteit Consument en Markt daarvan in
kennis. Vanaf dat moment treedt de in paragraaféS—leartikel 10:6 11.3 genoemde re—
gelingIn werking voor de aansluitingen waarvoor de natuurlijke of rechtspersoon die
niet meer als pregrammaverantweeréeiijke—met—een—vefledige—erkenning—B—RPIn het
aansluitingenregister staat vermeld. De overige netbeheerders stellenIn dat geval de
betreffende leveranciers, indien deze bepaaldelijk Zijn gemachtigd, en de betreffende
aangeslotenen voor zover die geen leverancier hebben gemachtigd, onverwijld in
kennis over de intrekking. Grootverbruikers die wel een leverancier hebben gemach—
tigd worden in kennis gebracht door de gemachtigde leverancier.

Artikel 11.1
0p het moment dat de erkenning van een BRP wordt ingetrokken, stelt de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet onvenNijld de overige netbeheerders, BRP's en
de Autoriteit Consument en Markt daarvan in kennis. Vanaf dat moment treedt de in ar—
tikel 11.3 genoemde regeling in werking voor de aansluitingen waarvoor de natuurlijke
of rechtspersoon die niet meer als BRP in het aansluitingenregister staat vermeld. De
overige netbeheerders stellen in dat geval de betref‘fende leveranciers, indien deze be—
paaldelijk zi]n gemachtigd, en de betreffende aangeslotenen voor zover die geen leve—
rancier hebben gemachtigd, onvenNijld in kennis over de intrekking. Grootverbruikers
die wel een leverancier hebben gemachtigd worden in kennis gebracht door de ge—
machtigde leverancier.

[01-07-2004] besluit 101789/11
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[01-07-2004] besluit 101789/11
[01-07-2005] besluit P7500042I4
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10511.2

53.4-19.4; Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een pre-
gFammaveFanMeerdeiijke—met—vefledige—erkenning—B—RPniet IangerIn staat zal Zijn,
zi]n verplichtingen na te komen of voor een programmaveramerdehjkemet—vefle-
dige—erkenning—B—RPde toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregelingIs uitge—
sproken, surséance van betalingIs verleend, respectieveli]k faillissementIs uitgespro—
ken, pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Au—
toriteit Consument en Markt. In dit overleg wordt bepaald of en lo ]a onder welke
voonNaarden de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (de curator of de
bewindvoerder van) de pregrammaverantweerdeiflke—met—vefleége—erkenmng—B—RP
kan respectieveli]k moet aanbieden de intrekking van de erkenning als programma-
verant—weordelgke—met—vofledIge—erkermmg—B—RPop te schorten, en voor zover dat re—
delijkenNijs noodzakelijkIs voor het borgen van de economische stabiliteit van het
systeem garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit en balancering
en eventuele andere aan deze opschorting gerelateerde kosten tegen de door de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voonNaarden voor de ga—
rantstelling tijdens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit
overleg treedt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetIn overleg met de
betreffende (curator of bewindvoerder van) de pregrammaveranhfleerdeiijke—met—vei—
iedige—erkenning—B—RPen kan hi] een aanbod tot het afgeven van een garantie in
Iaatstbedoelde Zin doen voor ten hoogste tien werkdagen.

Artikel 11.2

1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorziet dat een BRP niet
Ianger in staat zal Zijn, Zijn verplichtingen na te komen of voor een BRP de toepassing
van de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitgesproken, surséance van betaling is ver—
Ieend, respectieveli]k faillissement is uitgesproken, pleegt de netbeheerder van het la n—
delijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit Consument en Markt. In dit overleg
wordt bepaald of en lo ]a onder welke voorwaarden de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet (de curator of de bewindvoerder van) de BRP kan respectieveli]k
moet aanbieden de intrekking van de erkenning als BRP op te schorten, en voor zover
dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het borgen van de economische stabiliteit van het
systeem garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit en balancering
en eventuele andere aan deze opschorting gerelateerde kosten tegen de door de net—
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garant—
stelling tijdens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg
treedt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in overleg met de betref—
fende (curator of bewindvoerder van) de BRP en kan hi] een aanbod tot het afgeven van
een garantie in Iaatstbedoelde Zin doen voor ten hoogste tien werkdagen.

[01-07-2004] besluit 101789/11
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

53—1494; Indien en voor zover op grond van deze—paragraa—f—ef—vanés—led—itartikel of van
artikel 10:6 11.3 de pregrammaverantweerdelijkheid—balanceringsverantwoordeli k—
heid van groepen aangeslotenen wijzigt als gevolg van de intrekking van de erken—
ning van de aanvankeli]ke programmaverantwoordehjkemetweuedigeerkenmngg,BRP
verkoop of doorstart van de onderneming van de aanvankeli]ke programmaverant-
weerdeiijke—met—vefleefige—erkenning—B—RPof anderszins, 20e de netbeheerder die het
aangaat ervoor dat de wisseling van programmaverantweerdeiijkheid—met—vefledige
Wbalanceringsverantwoordeli kheid binnen één werkdag in het aansluitin—

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

Indien en voor zover op grond van dit artikel of van artikel 11.3 de balanceringsverant—
woordelijkheid van groepen aangeslotenen wijzigt als gevolg van de intrekking van de
erkenning van de aanvankeli]ke BRP, verkoop of doorstart van de onderneming van de
aanvankeli]ke BRP of anderszins, 20e de netbeheerder die het aangaat ervoor dat de
wisseling van balanceringsverantwoordelijkheid binnen één werkdag in het aansluitin—
genregister is venNerkt.
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genregister is verwerkt.
[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.1b.5 3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt de te zijnen laste blijven-

de kosten, gemaakt ter uitvoering van zijn taak bedoeld in S3.1b.1 het eerste lid, op in
zijn tarieven.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt de te zijnen laste blijvende
kosten, gemaakt ter uitvoering van zijn taak bedoeld in het eerste lid, op in zijn tarieven.

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
S3.1c Opdeling van programmaverantwoordelijkheid voor groot- en klein-verbruikers bij intrekking

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.6 11.3
S3.1c.1 1. In de gevallen bedoeld in S3.1a.1 (intrekking erkenning programmaverantwoordelijke)

artikel 10.4 11.1 wordt de programmaverantwoordelijkheid met volledige erkenning
balanceringsverantwoordelijkheid voor de in die artikelen dat artikel bedoelde aan-sluitingen door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet over de andere
programmaverantwoordelijken BRP's met volledige erkenning als volgt verdeeld:a. de aansluitingen waarvoor de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, de

programmaverantwoordelijkheid met volledige erkenning balanceringsverant-woordelijkheid heeft geregeld en heeft ondergebracht bij een andere rechtsper-
soon dan hijzelf, zullen worden verdeeld aan de programmaverantwoordelijke met
volledige erkenning BRP die de leverancier onverwijld schriftelijk aan de netbe-heerder die het aangaat opgeeft. Deze schriftelijke mededeling bevat tevens een
bevestiging van die programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP dathij de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid op zich
neemt;

b. de aansluitingen van kleinverbruikers waarop de programmaverantwoordelijkheidmet volledige erkenning balanceringsverantwoordelijkheid niet is geregeld, zullen
worden verdeeld naar rato van het aantal aangesloten kleinverbruikers waarvooreen programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP programmaver-
antwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid draagt. De verdeling zal wor-
den uitgevoerd  in tienden van procenten;c. de aansluitingen van grootverbruikers die zelf een erkende programmaverant-
woordelijke BRP hebben geregeld, dienen schriftelijk aan de betreffende netbe-heerder op te geven wie de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverant-
woordelijkheid over gaat nemen. Deze schriftelijke mededeling bevat tevens eenbevestiging van die programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP dat
hij de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid op zich
neemt;d. de aansluitingen van grootverbruikers waarvoor de programmaverantwoordelijk-
heid met volledige erkenning balanceringsverantwoordelijkheid niet tijdig is gere-geld, zullen worden verdeeld naar rato van het totaal van de gecontracteerde
transportvermogens in deze categorie waarvoor een programmaverantwoordelijke
met volledige erkenning BRP programmaverantwoordelijkheid balanceringsverant-woordelijkheid draagt. De verdeling zal worden uitgedrukt in tienden van procen-
ten. Bij verdeling van grootverbruikers met een gecontracteerd transportvermogen
boven de 10 MW of bij substantiële hoeveelheden kan de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet vooraf in contact treden met betrokken programma-
verantwoordelijke(n) met volledige erkenning BRP's ten aanzien van het aanpassenvan de verdeling.

Artikel 11.3
1. In de gevallen bedoeld in artikel 11.1 wordt de balanceringsverantwoordelijkheid voor

de in dat artikel bedoelde aansluitingen door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet over de andere BRP's als volgt verdeeld:a. de aansluitingen waarvoor de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, de ba-

lanceringsverantwoordelijkheid heeft geregeld en heeft ondergebracht bij een ande-re rechtspersoon dan hijzelf, zullen worden verdeeld aan de BRP die de leverancier
onverwijld schriftelijk aan de netbeheerder die het aangaat opgeeft. Deze schriftelij-ke mededeling bevat tevens een bevestiging van die BRP dat hij de balanceringsver-
antwoordelijkheid op zich neemt;

b. de aansluitingen van kleinverbruikers waarop de balanceringsverantwoordelijkheidniet is geregeld, zullen worden verdeeld naar rato van het aantal aangesloten klein-
verbruikers waarvoor een BRP balanceringsverantwoordelijkheid draagt. De verde-ling zal worden uitgevoerd in tienden van procenten;

c. de aansluitingen van grootverbruikers die zelf een erkende BRP hebben geregeld,
dienen schriftelijk aan de betreffende netbeheerder op te geven wie de balance-ringsverantwoordelijkheid over gaat nemen. Deze schriftelijke mededeling bevat te-
vens een bevestiging van die BRP dat hij de balanceringsverantwoordelijkheid opzich neemt;

d. de aansluitingen van grootverbruikers waarvoor de balanceringsverantwoordelijk-
heid niet tijdig is geregeld, zullen worden verdeeld naar rato van het totaal van degecontracteerde transportvermogens in deze categorie waarvoor een BRP balance-
ringsverantwoordelijkheid draagt. De verdeling zal worden uitgedrukt in tienden vanprocenten. Bij verdeling van grootverbruikers met een gecontracteerd transportver-
mogen boven de 10 MW of bij substantiële hoeveelheden kan de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet vooraf in contact treden met betrokken BRP's ten
aanzien van het aanpassen van de verdeling.

[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 2. De programmaverantwoordelijken BRP's met een volledige erkenning die op grond
van onderdeel b en/of d van het eerste lid aansluitingen toegewezen hebben gekre-
gen, informeren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de ver-deling de betrokken aangeslotenen respectievelijk hun leverancier, indien deze be-
paaldelijk is gemachtigd de programmaverantwoordelijkheid met volledige erkenningbalanceringsverantwoordelijkheid te regelen, over deze toewijzing, en over de bij hen

2. De BRP's die op grond van onderdeel b of d van het eerste lid aansluitingen toegewe-
zen hebben gekregen, informeren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werk-
dagen na de verdeling de betrokken aangeslotenen respectievelijk hun leverancier, in-dien deze bepaaldelijk is gemachtigd de balanceringsverantwoordelijkheid te regelen,
over deze toewijzing, en over de bij hen geldende voorwaarden en de opzeggingsmo-gelijkheden. Grootverbruikers die een leverancier hebben gemachtigd worden in kennis

AvR: geen en/of

gen register is verwerkt.
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386

5319—5; De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt de te zijnen laste blijven—
de kosten, gemaakt ter uitvoering van zijn taak bedoeld in SS;b.-1-heteerste lid op in
zijn tarieven.

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet neemt de te zijnen laste blijvende
kosten, gemaakt ter uitvoering van zijn taak bedoeld in het eerste lid, op in zijn tarieven.

[01-07-2004] besluit 101789/11
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386

[01-07-2004] besluit 101789/11
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-03-2017] besluit 2017/200868
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Artikel 10511.3
53.1%} L In de gevallen bedoeld in %$WW€WW§WWWWQW

a—rtikel1&4 11.1 wordt de pregrammaverantwoordelijkheid—met—vefledigeeerkenning
balanceringsverantwoordelikheid voor deIn dieartikelemdat artikel bedoelde aan—
sluitingen door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet over de andere
pregrammaverantweerdelijken—B—RP's—met—vefledige—erkenning—als volgt verdeeld:
a. de aansluitingen waarvoor de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, de

balanceringsverant—
woordeli kheid heeft geregeld en heeft ondergebracht bij een andere rechtsper—
soon dan hijzelf, zullen worden verdeeld aan de pmgramnavemnmeerdelfike—met
velledige—erkennn—B—RPdie de leverancier onvenNijld schriftelijk aan de netbe—
heerder die het aangaat opgeeft. Deze schriftelijke mededeling bevat tevens een
bevestiging van die pregrammaverantweordelikemehvofledigeerkenmngBRPdat
hij de pregrammaverantweerdelijkheid—balanceringsverantwoordeli kheid op zich
neemt;

. de aansluitingen van kleinverbruikers waarop de pregrammaveranhfleerdelflkheid
met—velledigeerkeiwngbalanceringsverantwoordeliikheid niet is geregeld, zullen
worden verdeeld naar rato van het aantal aangesloten kleinverbruikers waarvoor
een pregraaaveranMeerelelijke—met—velledige—erkenning—B—RPpregrammaver—
antweerdelijleheiel—balanceringsverantwoordelikheid draagt. De verdeling zal wor—
den uitgevoerd in tienden van procenten;

. de aansluitingen van grootverbruikers die zelf een erkende programmaverant-
weerdelijkeBRP hebben geregeld, dienen schriftelijk aan de betreffende netbe—
heerder op te geven wie de pregraaaverantweeFdelijkheid—balanceringsverant—
woordeli kheid over gaat nemen. Deze schriftelijke mededeling bevat tevens een
bevestiging van die pregrammaverantweerdelijke—met—vefledige—erkenning—B—RPdat
hij de pregrammaveranhfleerdelijkheid—balanceringsverantwoordeli kheid op zich
neemt;

. de aansluitingen van grootverbruikers waarvoor de programmaverantwoordelijk-
heid—FFIet—velledige—erkenning—balanceringsverantwoordeli kheid niet tijdigIS gere—
geld, zullen worden verdeeld naar rato van het totaal van de gecontracteerde
transportvermogens in deze categorie waarvoor een pregrammaveranhueerdelijke
met—velleéige—erkenning—B—RPpregrammaverantweerdelijkheié—balanceringsverant—
woordeli kheid draagt. De verdeling zal worden uitgedruktIn tienden van procen—
ten. Bij verdeling van grootverbruikers met een gecontracteerd transportvermogen
boven de 10 MW of bij substantiéle hoeveelheden kan de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet voorafIn contact treden met betrokken programma-
verantweerelelflkeén) met—velleéige—erkenning—BRP's ten aanzien van het aanpassen
van de verdeling.

Artikel 11.3
1. In de gevallen bedoeld in artikel 11.1 wordt de balanceringsverantwoordelijkheid voor

de in dat artikel bedoelde aansluitingen door de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet over de andere BRP's als volgt verdeeld:
a. de aansluitingen waarvoor de leverancier, daartoe bepaaldelijk gemachtigd, de ba—

lanceringsverantwoordelijkheid heeft geregeld en heeft ondergebracht bij een ande—
re rechtspersoon dan hijzelf, zullen worden verdeeld aan de BRP die de leverancier
onverwijld schriftelijk aan de netbeheerder die het aangaat opgeeft. Deze schriftelij—
ke mededeling bevat tevens een bevestiging van die BRP dat hij de balanceringsver-
antwoordelijkheid op zich neemt;
de aansluitingen van kleinverbruikers waarop de balanceringsverantwoordelijkheid
niet is geregeld, zullen worden verdeeld naar rato van het aantal aangesloten klein—
verbruikers waarvoor een BRP balanceringsverantwoordelijkheid draagt. De verde—
ling Zal worden uitgevoerd in tienden van procenten;
de aansluitingen van grootverbruikers die zelf een erkende BRP hebben geregeld,
dienen schriftelijk aan de betreffende netbeheerder op te geven wie de balance—
ringsverantwoordelijkheid over gaat nemen. Deze schriftelijke mededeling bevat te—
vens een bevestiging van die BRP dat hij de balanceringsverantwoordelijkheid op
zich neemt;
de aansluitingen van grootverbruikers waarvoor de balanceringsverantwoordelijk—
heid niet tijdig is geregeld, zullen worden verdeeld naar rato van het totaal van de
gecontracteerde transportvermogens in deze categorie waarvoor een BRP balance—
ringsverantwoordelijkheid draagt. De verdeling zal worden uitgedrukt in tienden van
procenten. Bij verdeling van grootverbruikers met een gecontracteerd transportver-
mogen boven de 10 MW of bij substantiéle hoeveelheden kan de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet vooraf in contact treden met betrokken BRP's ten
aanzien van het aanpassen van de verdeling.

[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

De pregrammaverantweerdelijken—fl—met—een—velledige—erkenning—die op grond
van onderdeel b WOf d van het eerste lid aansluitingen toegewezen hebben gekre—
gen, informeren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de ver—
deling de betrokken aangeslotenen respectievelijk hun leverancier, indien deze be—
paaldelijkIS gemachtigd de pregrammaverantweerdelijkheId—metvelledigeerkenmng
balanceringsverantwoordelikheid te regelen, over deze toewijzing, en over de bij hen
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2. De BRP's die op grond van onderdeel b of d van het eerste lid aansluitingen toegewe—
zen hebben gekregen, informeren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werk—
dagen na de verdeling de betrokken aangeslotenen respectievelijk hun leverancier, in—
dien deze bepaaldelijk is gemachtigd de balanceringsverantwoordelijkheid te regelen,
over deze toewijzing, en over de bij hen geldende voorwaarden en de opzeggingsmo—
gelijkheden. Grootverbruikers die een leverancier hebben gemachtigd worden in kennis

AvR: geen en/ol
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geldende voorwaarden en de opzeggingsmogelijkheden. Grootverbruikers die een le-verancier hebben gemachtigd worden in kennis gebracht door de gemachtigde leve-
rancier.

gebracht door de gemachtigde leverancier.

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1c.4 3. De aangeslotene voor wiens aansluiting via de in deze paragraaf dit artikel bedoeldeverdeling een andere programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP
heeft gekregen, heeft gedurende twee maanden het recht zonder opzegtermijn vanprogrammaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP te wisselen.

3. De aangeslotene voor wiens aansluiting via de in dit artikel bedoelde verdeling eenandere BRP heeft gekregen, heeft gedurende twee maanden het recht zonder opzeg-
termijn van BRP te wisselen.

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1c.5 4. Een programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP die op grond van
deze paragraaf dit artikel de programmaverantwoordelijkheid balanceringsverant-woordelijkheid voor aansluitingen toegewezen heeft gekregen, mag de toewijzing
niet weigeren, tenzij hij voordat toewijzing plaatsvindt schriftelijk de netbeheerder vanhet landelijk hoogspanningsnet heeft verzocht niet voor deze toewijzing in aanmer-
king te willen komen en daarbij tevens tijdig gezamenlijk met een ontvangende pro-
grammaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP heeft aangegeven dat dieontvangende programmaverantwoordelijke met een volledige erkenning BRP alsdan
zijn aandeel overneemt. De verwerkingstermijn van een dergelijk verzoek bedraagtmaximaal twee weken. Wel kan deze ontvangende programmaverantwoordelijke met
volledige erkenning BRP met toepassing van S3.1.10 artikel 10.3, eerste lid, opzeggen.

4. Een BRP die op grond van dit artikel de balanceringsverantwoordelijkheid voor aanslui-
tingen toegewezen heeft gekregen, mag de toewijzing niet weigeren, tenzij hij voordattoewijzing plaatsvindt schriftelijk de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
heeft verzocht niet voor deze toewijzing in aanmerking te willen komen en daarbij te-vens tijdig gezamenlijk met een ontvangende BRP heeft aangegeven dat die ontvan-
gende BRP alsdan zijn aandeel overneemt. De verwerkingstermijn van een dergelijk ver-
zoek bedraagt maximaal twee weken. Wel kan deze ontvangende BRP met toepassingvan artikel 10.3, eerste lid, opzeggen.

[01-07-2004] besluit 101789/11[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.1d Regeling voor het geval de leverancier niet meer aan zijn leveringsver-plichtingen kan voldoen
[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2005] besluit P_500042/4[01-07-2007] besluit 102343/6[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.7 11.4
S3.1d.1 1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geïnformeerd wordt datof voorziet dat een leverancier niet langer in staat zal zijn, zijn leveringsplicht na te

komen of voor de leverancier de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
is uitgesproken, surséance van betaling is verleend respectievelijk faillissement is uit-gesproken, pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met
de Autoriteit Consument en Markt. In dit overleg wordt onder andere bepaald of enzo ja onder welke voorwaarden invulling aan het Besluit leveringszekerheid wordt ge-
geven. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan respectievelijk moet(de curator of de bewindvoerder van) de vergunninghouder of de programmaverant-
woordelijke met volledige erkenning BRP voor betreffende aansluitingen van de leve-
rancier aanbieden de tijdelijke voortzetting van de levering van ten hoogste tienwerkdagen te ondersteunen, wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bor-
gen van de economische stabiliteit van het systeem. De netbeheerder van het lande-lijk hoogspanningsnet doet dit door garant te staan voor de kosten van inkoop van de
elektriciteit, balancering en andere bijkomende kosten tegen de door de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garantstellingtijdens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg pleegt
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met (de curator of debewindvoerder van) de vergunninghouder of de programmaverantwoordelijke met
volledige erkenning BRP voor betreffende aansluitingen van de leverancier, en kan hij
een aanbod tot het afgeven van een garantie in laatstbedoelde zin doen.

Artikel 11.4
1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geïnformeerd wordt dat ofvoorziet dat een leverancier niet langer in staat zal zijn, zijn leveringsplicht na te komen

of voor de leverancier de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitge-
sproken, surséance van betaling is verleend respectievelijk faillissement is uitgesproken,pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit
Consument en Markt. In dit overleg wordt onder andere bepaald of en zo ja onder wel-ke voorwaarden invulling aan het Besluit leveringszekerheid wordt gegeven. De netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet kan respectievelijk moet (de curator of debewindvoerder van) de vergunninghouder of de BRP voor betreffende aansluitingen van
de leverancier aanbieden de tijdelijke voortzetting van de levering van ten hoogste tien
werkdagen te ondersteunen, wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het borgenvan de economische stabiliteit van het systeem. De netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet doet dit door garant te staan voor de kosten van inkoop van deelektriciteit, balancering en andere bijkomende kosten tegen de door de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garantstelling tij-
dens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg pleegt denetbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met (de curator of de be-
windvoerder van) de vergunninghouder of de BRP voor betreffende aansluitingen vande leverancier, en kan hij een aanbod tot het afgeven van een garantie in laatstbedoelde
zin doen.

[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2007] besluit 102343/6[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1d.4 2. Voor de levering van grootverbruikers van de leverancier, treedt de programmaver-
antwoordelijke met volledige erkenning BRP die de programmaverantwoordelijkheidbalanceringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de
leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereen-
komst heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beëindigd. De be-treffende programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP wordt onverwijld
van deze situatie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op dehoogte gesteld. De betrokken aangeslotenen worden zo spoedig mogelijk, maar ui-
terlijk binnen drie werkdagen na de in de plaatstreding schriftelijk door de betreffen-

2. Voor de levering van grootverbruikers van de leverancier, treedt de BRP die de balance-
ringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de leveran-cier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereenkomst
heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beëindigd. De betreffende
BRP wordt onverwijld van deze situatie door de netbeheerder van het landelijk hoog-spanningsnet op de hoogte gesteld. De betrokken aangeslotenen worden zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de in de plaatstreding schriftelijk doorde betreffende BRP van de ontstane situatie en de thans geldende voorwaarden (daar-
onder begrepen de opzeggingsmogelijkheden) op de hoogte gesteld.

geldende voorwaarden en de opzeggingsmogelijkheden. Grootverbruikers die een le—
verancier hebben gemachtigd worden in kennis gebracht door de gemachtigde leve—
rancier.

gebracht door de gemachtigde leverancier.

[01-07-2004]besluit101789/11 $3.4M; De aangeslotene voor wiens aansluiting via deIn dezeparagraafld—itartikel bedoelde 3. De aangeslotene voor wiens aansluiting via de in dit artikel bedoelde verdeling een
53:3:Zgigiszziziteigif—Izzgisa—713335 verdeling een andere pregrammaverantweerdeiijke—met—vefledige—erkenning—B—RP andere BRP heeft gekregen, heeft gedurende twee maanden het recht zonder opzeg—
“20740181“,516. BR_2018_1417 heeft gekregen, heeft gedurende twee maanden het recht zonder opzegtermijn van termijn van BRP te wisselen.

pregrammaverantweerdeiijkemet—vofledigeerkenningBRPte wisselen.

[01-07-2004]besluit101789/11 53.4% i Een pregrammaveranhfleerdeiijke—met—een—veuedige—erkenning—B—RPdie op grond van 4. Een BRP die op grond van dit artikel de balanceringsverantwoordelijkheid voor aanslui—
53:3:Zgigiszziziteigif—lzzgig—‘iiss deze—paragraaf—d—itartikel de pregrammaverantweerdeiiikheid—balanceringsverant— tingen toegewezen heeft gekregen, mag de toewijzing niet weigeren, tenzij hij voordat
[12-07-2018]voorstel BR_2018_1417 woordeliikheid voor aansluitingen toegewezen heeft gekregen, mag de toewijzing toewijzing plaatsvindt schriftelijk de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet

niet weigeren, tenzij hij voordat toewijzing plaatsvindt schriftelijk de netbeheerder van heeft verzocht niet voor deze toewijzing in aanmerking te willen komen en daarbij te—
het landelijk hoogspanningsnet heeft verzocht niet voor deze toewijzing in aanmer— vens tijdig gezamenlijk met een ontvangende BRP heeft aangegeven dat die ontvan—
king te willen komen en daarbij tevens tijdig gezamenlijk met een ontvangende pre— gende BRP alsdan zijn aandeel overneemt. De venNerkingstermijn van een dergelijk ver-
grammaverantweerdeiijke—met—vefledige—erkenning—B—RPheeft aangegeven dat die zoek bedraagt maximaal twee weken. Wel kan deze ontvangende BRP met toepassing
ontvangende pregammaveranMeerdeikemet—een—vefledIgeerkenmngBRPalsdan van artikel 10.3, eerste lid, opzeggen.
zijn aandeel overneemt. De venNerkingstermijn van een dergelijk verzoek bedraagt
maximaal twee weken. We| kan deze ontvangende pregrammaveranhfleerdeiijke—met
veHedige—erkenning—B—RPmet toepassing van SS—l—lO—artikel 10.3 eerste lid opzeggen.

[01-07-2004] beslun 101789/11
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386

[01-07-2004] beSIUit101789/11 Artikel MJJIA Artikel 11.4
[01-07-2005] besluit {50004214
[01-07-2007lbesluit102343I6 53934.4; Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ge'informeerd wordt dat 1. Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ge'informeerd wordt dat of
[19-10-2015]besluit2015/204873 of voorziet dat een leverancier niet Ianger in staat zal zijn, Zijn leveringsplicht na te voorziet dat een leverancier niet Ianger in staat zal zijn, Zijn leveringsplicht na te komen
Egggiglgmzil 3:331:11??? komen of voor de leverancier de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of voor de leverancier de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitge—

is uitgesproken, surséance van betaling is verleend respectievelijk faillissement is uit— sproken, surséance van betaling is verleend respectievelijk faillissement is uitgesproken,
gesproken, pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met pleegt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met de Autoriteit
de Autoriteit Consument en Markt. In dit overleg wordt onder andere bepaald of en Consument en Markt. In dit overleg wordt onder andere bepaald of en 20 ja onder wel—
zo ja onder welke voorwaarden invulling aan het Besluit leveringszekerheid wordt ge— ke voorwaarden invulling aan het Besluit leveringszekerheid wordt gegeven. De netbe—
geven. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan respectievelijk moet heerder van het landelijk hoogspanningsnet kan respectievelijk moet (de curator of de
(de curator of de bewindvoerder van) de vergunninghouder of de programmaverant- bewindvoerder van) de vergunninghouder of de BRP voor betref‘fende aansluitingen van
weerdeiijke—met—vefleefige—erkenning—B—RPvoor betref‘fende aansluitingen van de leve— de leverancier aanbieden de tijdelijke voortzetting van de levering van ten hoogste tien
rancier aanbieden de tijdelijke voortzetting van de levering van ten hoogste tien werkdagen te ondersteunen, wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het borgen
werkdagen te ondersteunen, wanneer dit redelijkenNijs noodzakelijk is voor het bor— van de economische stabiliteit van het systeem. De netbeheerder van het landelijk
gen van de economische stabiliteit van het systeem. De netbeheerder van het lande— hoogspanningsnet doet dit door garant te staan voor de kosten van inkoop van de
Iijk hoogspanningsnet doet dit door garant te staan voor de kosten van inkoop van de elektriciteit, balancering en andere bijkomende kosten tegen de door de netbeheerder
elektriciteit, balancering en andere bijkomende kosten tegen de door de netbeheer— van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garantstelling tij—
der van het landelijk hoogspanningsnet te stellen voorwaarden voor de garantstelling dens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg pleegt de
tijdens deze tijdelijke voortzetting. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg pleegt netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met (de curator of de be—
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overleg met (de curator of de windvoerder van) de vergunninghouder of de BRP voor betreffende aansluitingen van
bewindvoerder van) de vergunninghouder of de pregramnaveranhfleerdeiflke—met de leverancier, en kan hij een aanbod tot het afgeven van een garantie in Iaatstbedoelde
veHedige—erkenning—B—RPvoor betref‘fende aansluitingen van de leverancier, en kan hij Zin doen.
een aanbod tot het afgeven van een garantie in Iaatstbedoelde zin doen.

[01-07-2004]besluit101789/11 53.4% ; Voor de levering van grootverbruikers van de leverancier, treedt de pregrammaver— 2. Voor de levering van grootverbruikers van de leverancier, treedt de BRP die de balance—
[01-07-2007] besluit 102343l6
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

antweerdeiijke—met—vefledige—erkerming—B—RPdie de pregrammaveranhfleerdehfieheid
balanceringsverantwoordelikheid voor die aangeslotenen draagt,In de plaats van de
leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereen—
komst heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruikerIS beéindigd. De be—
tref‘fende pregrammaverantweerdeiijke—met—vefledige—erkenning—B—RPwordt onvenNid
van deze situatie door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op de
hoogte gesteld. De betrokken aangeslotenen worden zo spoedig mogelijk, maar ui—
terlijk binnen drie werkdagen na de in de plaatstreding schriftelijk door de betref‘fen—
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ringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de leveran—
cier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereenkomst
heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beeindigd. De betreffende
BRP wordt onvenNid van deze situatie door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet op de hoogte gesteld. De betrokken aangeslotenen worden zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de in de plaatstreding schriftelijk door
de betref‘fende BRP van de ontstane situatie en de thans geldende voonNaarden (daar—
onder begrepen de opzeggingsmogelijkheden) op de hoogte gesteld.
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de programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP van de ontstane situa-tie en de thans geldende voorwaarden (daaronder begrepen de opzeggingsmogelijk-
heden) op de hoogte gesteld.

[01-07-2007] besluit 102343/6[[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1d.4a 3. Een vergunninghouder meldt, voor het geval hem, op grond van artikel 2, zesde lid,van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, de levering aan kleinverbrui-
kers wordt toegewezen, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetwelke programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP voor de desbetref-
fende kleinverbruikers programmaverantwoordelijk met volledige erkenning balance-ringsverantwoordelijk dient te worden. De verwerkingstermijn van een dergelijk ver-
zoek bedraagt maximaal twee weken.

3. Een vergunninghouder meldt, voor het geval hem, op grond van artikel 2, zesde lid, vanhet Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, de levering aan kleinverbruikers
wordt toegewezen, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet welke BRPvoor de desbetreffende kleinverbruikers balanceringsverantwoordelijk dient te worden.
De verwerkingstermijn van een dergelijk verzoek bedraagt maximaal twee weken.

[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2007] besluit 102343/6[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1d.6 4. In de in S3.1d.4 het tweede lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht eenleveringscontract te hebben met de programmaverantwoordelijke met volledige er-
kenning BRP die in de plaats van de leverancier treedt. De grootverbruiker, heeft twee
maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te beëindigen. Tevenskan de programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP, voor zover niet
reeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien van programmaver-antwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.

4. In de in het tweede lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een leverings-contract te hebben met de BRP die in de plaats van de leverancier treedt. De grootver-
bruiker, heeft twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te be-
eindigen. Tevens kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspra-ken maken ten aanzien van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.

[01-07-2004] besluit 101789/11[01-07-2007] besluit 102343/6[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

S3.1d.7 5. De in S3.1d.4 het tweede lid bedoelde programmaverantwoordelijke met volledige
erkenning BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de aangeslotene,niet zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in rekening brengen
dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand gekomenop de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze programmaverantwoorde-
lijke BRP anders is overeengekomen.

5. De in het tweede lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan
de aangeslotene, niet zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in re-kening brengen dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot
stand gekomen op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze BRP andersis overeengekomen.

[01-07-2004] besluit 101789/11[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.1d.9 6. Indien en voor zover op grond van deze paragraaf dit artikel (daaronder begrepen opgrond van verkoop of doorstart van de onderneming van de aanvankelijke leveran-

cier) de leverancier van groepen aangeslotenen wijzigt, zorgt de netbeheerder die het
aangaat ervoor dat de wisseling van leverancier binnen één werkdag in het aansluitin-genregister is verwerkt.

6. Indien en voor zover op grond van dit artikel (daaronder begrepen op grond van ver-koop of doorstart van de onderneming van de aanvankelijke leverancier) de leverancier
van groepen aangeslotenen wijzigt, zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat
de wisseling van leverancier binnen één werkdag in het aansluitingenregister is ver-werkt.

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
S3.1e Samenloop intrekking vergunning en erkenning

[01-07-2004] besluit 101789/11[19-10-2015] besluit 2015/204873[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.8 11.5
S3.1e.1 In geval van samenloop van het dreigen weg te vallen dan wel wegvallen van een

leverancier en een programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP vooraansluitingen die door beide partijen bediend worden, gelden de volgende aanvul-
lende bepalingen:a. Bij het gelijktijdig nemen van het besluit om een vergunning en een erkenning in te

trekken, geldt de aanvullende bepaling dat het besluit dat de vergunning wordt in-getrokken eerder geacht wordt te zijn genomen dan de beslissing tot het intrekken
van de erkenning als programmaverantwoordelijke BRP.

b. Als binnen de opschortingsperiode van de intrekking van de erkenning van de pro-
grammaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP de vergunning van de le-
verancier bij besluit ingetrokken wordt, kan, indien noodzakelijk, de opschortings-periode van de programmaverantwoordelijke BRP verlengd worden. Deze verlen-
ging loopt ten hoogste tot het einde van de tijdelijke voortzettingsperiode die
geldt voor de betreffende leverancier en geldt alleen voor de aansluitingen die on-der deze vergunninghouder vallen.

Artikel 11.5
In geval van samenloop van het dreigen weg te vallen dan wel wegvallen van een
leverancier en een BRP voor aansluitingen die door beide partijen bediend worden, gel-den de volgende aanvullende bepalingen:
a. Bij het gelijktijdig nemen van het besluit om een vergunning en een erkenning in tetrekken, geldt de aanvullende bepaling dat het besluit dat de vergunning wordt in-

getrokken eerder geacht wordt te zijn genomen dan de beslissing tot het intrekkenvan de erkenning als BRP.
b. Als binnen de opschortingsperiode van de intrekking van de erkenning van de BRP

de vergunning van de leverancier bij besluit ingetrokken wordt, kan, indien noodza-
kelijk, de opschortingsperiode van de BRP verlengd worden. Deze verlenging loopt
ten hoogste tot het einde van de tijdelijke voortzettingsperiode die geldt voor debetreffende leverancier en geldt alleen voor de aansluitingen die onder deze ver-
gunninghouder vallen.

[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 S3.1f Dispuut tussen programmaverantwoordelijke en leverancier
[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 10.9 11.6
S3.1f.1 1. In de situatie als bedoeld in artikel S3.1.12 10.3, vierde lid, treedt de programmaver-

Artikel 11.6
1. In de situatie als bedoeld in artikel 10.3, vierde lid, treedt de BRP die de balancerings-

de pregrammaverantweerdeliikefimet—velledigeerkenningBRP van de ontstane situa—
tie en de thans geldende voorwaarden (daaronder begrepen de opzeggingsmogelij k—
heden) op de hoogte gesteld.

[01-07-2007lbesluit10234316 53%; Een vergunninghouder meldt, voor het geval hem, op grond van artikel 2, zesde lid, 3. Een vergunninghouder meldt, voor het geval hem, op grond van artikel 2, zesde lid, van
{gliggjflglvfiigéIzgéfigggss van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, de levering aan kleinverbrui— het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, de levering aan kleinverbruikers
[12.07_2018]m,sie|BR_2018_1417 kers wordt toegewezen, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt toegewezen, aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet welke BRP

welke programmaveranhweordelijkemet—velledigeerkenningBRPvoor de desbetref— voor de desbetref‘fende kleinverbruikers balanceringsverantwoordelijk dient te worden.
fende kleinverbruikers pregrammaveranMeerdelijk—met—vofleefigeerkenningbalance— De verwerkingstermijn van een dergelijk verzoek bedraagt maximaal twee weken.
ringsverantwoordelik dient te worden. De venNerkingstermijn van een dergelijk ver—
zoek bedraagt maximaal twee weken.

[01-07-2004]besluit101789/11 SSédéi In deIn ssidtet tweede lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een 4. In de in het tweede lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een leverings—
{$113333:33:3333873 leveringscontract te hebben met de pregrammaveranhfleerdelijke—met—velledige—er— contract te hebben met de BRP die in de plaats van de leverancier treedt. De grootver—
[17-05-20181voorstel BR_2018_1335 kenning—B_RPdieIn de plaats van de leverancier treedt. De grootverbruiker, heeft twee bruiker, heeft twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te be—
[12-07-20181V00rstelBR-2018-1417 maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te beéindigen. Tevens eindigen. Tevens kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspra—

kan de pregrammaverantweerdelijke—met—velledigeerkenning BRP voor zover niet ken maken ten aanzien van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.
reeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien van pregrammaver—
antweerdelijkheid—balan g verantwoord l kheidvoor de aansluiting.

[01-07-2004]besluit101789/11 53.4.04; De in Whet tweede lid bedoelde pregrammaverantweerdelijke—met—velledige 5. De in het tweede lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan
{$113333:33:3333873 erkenningfidie in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de aangeslotene, de aangeslotene, niet Zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in re—
[17-05-20181voorstel BR_2018_1335 niet Zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in rekening brengen kening brengen dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot
[12-07-20181voorstelBR-2018-1417 dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand gekomen stand gekomen op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze BRP anders

op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze pmgranmavemntweerde— is overeengekomen.
lijkefianders is overeengekomen.

[01-07-2004]besluit101789/11 53—1e Q Indien en voor zover op grond van deze—paragraaf—dit artikel (daaronder begrepen op 6. Indien en voor zover op grond van dit artikel (daaronder begrepen op grond van ver-
E;_g:::::gl§}::::::::§:glg13f: grond van verkoop of doorstart van de onderneming van de aanvankelijke leveran— koop of doorstart van de onderneming van de aanvankelijke leverancier) de leverancier

cier) de leverancier van groepen aangeslotenen wijzigt, zorgt de netbeheerder die het van groepen aangeslotenen wijzigt, zorgt de netbeheerder die het aangaat ervoor dat
aangaat ervoor dat de wisseling van leverancier binnen één werkdag in het aansluitin— de wisseling van leverancier binnen één werkdag in het aansluitingenregister is ver-
genregister is verwerkt. werkt.

[01-07-2004] besluit 101789/11 . . . .
[19-10-2015] besluit 2015/204873 me—SWWMWWW
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386
[01-07-2004]besluit101789/11 Artikel 10.8—11.5 Artikel 11.5
[19-10-2015] besluit 2015/204873
[17.05.20131VoorsieiBR.2o1s.1335 83:16:} In geval van samenloop van het dreigen weg te vallen dan wel wegvallen van een In geval van samenloop van het dreigen weg te vallen dan wel wegvallen van een
[12—07-201SIVW5‘9' BR-2018-1417 leverancier en een pregrammaveranhueerdelijke—met—velledige—erkenning—B—RPvoor leverancier en een BRP voor aansluitingen die door beide partijen bediend worden, gel—

aansluitingen die door beide partijen bediend worden, gelden de volgende aanvul— den de volgende aanvullende bepalingen:
lende bepalingen: a. Bij het gelijktijdig nemen van het besluit om een vergunning en een erkenning in te
a. Bij het gelijktijdig nemen van het besluit om een vergunning en een erkenning in te trekken, geldt de aanvullende bepaling dat het besluit dat de vergunning wordt in—

trekken, geldt de aanvullende bepaling dat het besluit dat de vergunning wordt in— getrokken eerder geacht wordt te Zijn genomen dan de beslissing tot het intrekken
getrokken eerder geacht wordt te zijn genomen dan de beslissing tot het intrekken van de erkenning als BRP.
van de erkenning als pregrammaveranhfleerdelijke—B—RP. b. Als binnen de opschortingsperiode van de intrekking van de erkenning van de BRP

b. Als binnen de opschortingsperiode van de intrekking van de erkenning van de pre— de vergunning van de leverancier bij besluit ingetrokken wordt, kan, indien noodza—
grammaverantweordelijke—met—velledige—erkemfing—LRPde vergunning van de le— kelijk, de opschortingsperiode van de BRP verlengd worden. Deze verlenging loopt
verancier bij besluit ingetrokken wordt, kan, indien noodzakelijk, de opschortings— ten hoogste tot het einde van de tijdelijke voortzettingsperiode die geldt voor de
periode van de pregrammaverantweerdelijke—flverlengd worden. Deze verlen— betref‘fende leverancier en geldt alleen voor de aansluitingen die onder deze ver—
ging loopt ten hoogste tot het einde van de tijdelijke voortzettingsperiode die gunninghouder vallen.
geldt voor de betreffende leverancier en geldt alleen voor de aansluitingen die on—
der deze vergunninghouder vallen.

[17413-2017] besluit20171200868 S—lf—Dtspuut—tussen—pfegmrmneverantweefdehjke—flflevemaer
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386
[17-03-2017] besluit 20171200868 Artikel MILE Artikel 11.6
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018]voorstelBR—2018—1417 53:14.4; In de situatie als bedoeld in artikel 53,—14-2—103 vierde lid treedt de pregrammaver— 1. In de situatie als bedoeld in artikel 10.3, vierde lid, treedt de BRP die de balancerings—
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antwoordelijke met volledige erkenning BRP die de programmaverantwoordelijkheidbalanceringsverantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de
leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereen-komst heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beëindigd. De be-
treffende programmaverantwoordelijke BRP switcht daartoe de betreffende aangeslo-
tenen conform overeenkomstig paragraaf 4.1 van de Informatiecode elektriciteit engas naar zich toe. De betrokken aangeslotenen worden zo spoedig mogelijk, maar ui-
terlijk binnen drie werkdagen na de effectuering van de switch schriftelijk door de be-treffende programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP van de ontstane
situatie en de thans geldende voorwaarden (daaronder begrepen de opzeggingsmo-gelijkheden) op de hoogte gesteld.

verantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de leverancier tothet moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereenkomst heeft geslo-
ten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beëindigd. De betreffende BRPswitcht daartoe de betreffende aangeslotenen overeenkomstig paragraaf 4.1 van de In-
formatiecode elektriciteit en gas naar zich toe. De betrokken aangeslotenen worden zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de effectuering van de switchschriftelijk door de betreffende BRP van de ontstane situatie en de thans geldende
voorwaarden (daaronder begrepen de opzeggingsmogelijkheden) op de hoogte ge-steld.

[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.1f.2 2. In de in S3.1f.1 het eerste lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een

leveringscontract te hebben met de programmaverantwoordelijke met volledige er-kenning BRP die in de plaats van de leverancier treedt. De grootverbruiker, heeft twee
maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te beëindigen. Tevens
kan de programmaverantwoordelijke met volledige erkenning BRP, voor zover nietreeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien van programmaver-
antwoordelijkheid balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.

2. In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een leverings-
contract te hebben met de BRP die in de plaats van de leverancier treedt. De grootver-bruiker, heeft twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te be-
eindigen. Tevens kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspra-
ken maken ten aanzien van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.

[17-03-2017] besluit 2017/200868[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
S3.1f.3 3. De in S3.1f.1 het eerste lid bedoelde programmaverantwoordelijke met volledige

erkenning BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de aangeslotene,
niet zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in rekening brengendat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand gekomen
op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze programmaverantwoorde-lijke BRP anders is overeengekomen.

3. De in het eerste lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de
aangeslotene, niet zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in reke-
ning brengen dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot standgekomen op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze BRP anders is
overeengekomen.

(……) (……)
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Artikel 12.7

(……)
Artikel 12.7
(……)

[18-12-2000] besluit 00-074[17-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202151[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.6.11.2. De in N5.6.11.1 het eerste lid genoemde nominatie dient plaats te vinden via de
programmaverantwoordelijke BRP die het betreffende transport in zijn energiepro-gramma zal opnemen in overeenstemming met artikel S3.6.1 van de Systeemcode
elektriciteit 10.13 10.11, eerste lid.

2. De in het eerste lid genoemde nominatie dient plaats te vinden via de BRP die het
betreffende transport in zijn energieprogramma zal opnemen in overeenstemming metartikel 10.11, eerste lid.

[18-12-2000] besluit 00-074[17-02-2009] besluit 102466/23[07-10-2015] besluit 2015/205436[12-05-2016] besluit 2016/202151[20-02-2018] besluit 2018/200078[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.6.11.73. De in artikel N5.6.11.1 het eerste lid genoemde nominaties dienen ongewijzigd in hetE-energieprogramma van de in artikel N5.6.11.2 het tweede lid genoemde program-
maverantwoordelijke BRP te worden omgezet. E-Energieprogramma’s welke worden
ingediend ten behoeve van landgrensoverschrijdende transporten kunnen niet wor-den gewijzigd, tenzij:
a. artikel S3.6.18 van de Systeemcode elektriciteit 10.16 10.14, zesde lid, wordt toege-past, of
b. indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de toegewezen capaci-

teit voor jaar- en maandtransporten overeenkomstig hoofdstuk 9 van de HAR re-
duceert.

3. De in het eerste lid genoemde nominaties dienen ongewijzigd in het energieprogram-ma van de in het tweede lid genoemde BRP te worden omgezet. Energieprogramma’s
welke worden ingediend ten behoeve van landgrensoverschrijdende transporten kun-
nen niet worden gewijzigd, tenzij:a. artikel 10.14, zesde lid, wordt toegepast, of
b. indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de toegewezen capaci-teit voor jaar- en maandtransporten overeenkomstig hoofdstuk 9 van de HAR redu-

ceert.

(……) (……)
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Artikel 12.13

(……)
Artikel 12.13
(……)

[09-11-2010] besluit 103385/18[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
N5.6.19.9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeert de marktpartijen

tijdig over toepassing van artikel N5.6.19.8 het achtste lid. Daarbij informeert de net-beheerder van het landelijk hoogspanningsnet de marktpartijen ook over het tijdstip
tot wanneer bieders de energieprogramma's (waarin mede een IET planning is opge-nomen) zoals bedoeld in de paragrafen S3.6.3, S3.6.5 en S3.6.6 van de Systeemcode
elektriciteit artikel 10.13 10.11, derde lid en 10.14 10.12 kunnen indienen. Dit tijdstip

9. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeert de marktpartijen tijdig
over toepassing van het achtste lid. Daarbij informeert de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet de marktpartijen ook over het tijdstip tot wanneer bieders de ener-
gieprogramma's (waarin mede een IET planning is opgenomen) als bedoeld in artikel10.11, derde lid en 10.12 kunnen indienen. Dit tijdstip ligt in ieder geval niet later dan
15:30 uur.

antweerdelijkemet—vefledigeerkermingfldie de pregrammaverantwoordelijkheid
balanceringsverantwoordeli'kheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de
leverancier tot het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereen—
komst heeft gesloten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beéindigd. De be—
tref‘fende pregrammaveranhuoordelijkeflswitcht daartoe de betref‘fende aangeslo—
tenen Wovereenkomstig paragraaf 4.1 van de Informatiecode elektriciteit en
gas naar zich toe. De betrokken aangeslotenen worden zo spoedig mogelijk, maar ui—
terlijk binnen drie werkdagen na de effectuering van de switch schriftelijk door de be—
tref‘fende pmgranmavemeerddfikemet—velledigeerkenningBRPvan de ontstane
situatie en de thans geldende voonNaarden (daaronder begrepen de opzeggingsmo—
gelijkheden) op de hoogte gesteld.

verantwoordelijkheid voor die aangeslotenen draagt, in de plaats van de leverancier tot
het moment waarop de grootverbruiker een nieuwe leveringsovereenkomst heeft geslo—
ten dan wel de levering aan die grootverbruiker is beéindigd. De betref‘fende BRP
switcht daartoe de betref‘fende aangeslotenen overeenkomstig paragraaf 4.1 van de In—
formatiecode elektriciteit en gas naar zich toe. De betrokken aangeslotenen worden zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de efiectuering van de switch
schriftelijk door de betref‘fende BRP van de ontstane situatie en de thans geldende
voorwaarden (daaronder begrepen de opzeggingsmogelijkheden) op de hoogte ge—
steld.

[17-03-2017]besluit20171200868 53.1%; In deIn S34rf—Lhet eerste lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een 2. In de in het eerste lid bedoelde situatie wordt de aangeslotene geacht een leverings—
Egggiglgmzil 3333121323: leveringscontract te hebben met de pregammaveranhueerdelijkemqet—volledigeer— contract te hebben met de BRP die in de plaats van de leverancier treedt. De grootver—

kenning—B_RPdieIn de plaats van de leverancier treedt. De grootverbruiker, heeft twee bruiker, heeft twee maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te be—
maanden het recht het leveringscontract zonder opzegtermijn te beeindigen. Tevens eindigen. Tevens kan de BRP, voor zover niet reeds overeengekomen, redelijke afspra—
kan de pregrammaverantweerdelijke—met—velledige—erkenning BRP voor zover niet ken maken ten aanzien van balanceringsverantwoordelijkheid voor de aansluiting.
reeds overeengekomen, redelijke afspraken maken ten aanzien van programme-wer-
antweerdelijkheidbalan g verantwoord l kheidvoor de aansluiting.

[17-03-2017]besluit20171200868 53:18 ; De in SgéfTLhet eerste lid bedoelde pmgrafimavemntweerdelijke—met—vefledige 3. De in het eerste lid bedoelde BRP die in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de
Egggiglgmzil 3331:1323: erkenningfidie in de plaats van de leverancier treedt, mag aan de aangeslotene, aangeslotene, niet Zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in reke—

niet Zijnde kleinverbruikers, een tarief voor de geleverde energie in rekening brengen ning brengen dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand
dat overeenkomt met de uurlijkse day ahead prijs op de dag zelf tot stand gekomen gekomen op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze BRP anders is
op de aangewezen beurs, tenzij de aangeslotene met deze pregrammaverantweerele— overeengekomen.
lijkefianders is overeengekomen.

(------) (------)
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386 Artikel 12,7 Artikel 12.7

(------) (------)
[18-12-20001besluit00-074 N5—6.—1—1—.2_ De in Nérérl—Jrl—het eerste lid genoemde nominatie dient plaats te vinden via de 2. De in het eerste lid genoemde nominatie client plaats te vinden via de BRP die het
{33:33:12}:::l:ll;gi:/62%l::51 pregmrmaveramweerdelijke—BRP die het betreffende transport in Zijn energiepro— betref‘fende transport in Zijn energieprogramma zal opnemen in overeenstemming met
[17-05-20181voorstelBR-2018—1386 gramma zal opnemen in overeenstemming met artikel SSéJ—van—deéysteemeede artikel10.11, eerste lid.
[12-07-20181voorstel BR—2018—1417 Miami—1043 10 11 eerste lid.

[18-12-20001besluit00-074 #4516444; DeIn aFt+léel—N5:6.—14:1—het eerste lid genoemde nominaties dienen ongewijzigd in het 3. De in het eerste lid genoemde nominaties dienen ongewijzigd in het energieprogram—
$33333::::l:ll;gi;62(ll::36 E—energieprogramma van de in artikel—NSTSTHTZ—het tweede lid genoemde program- ma van de in het tweede lid genoemde BRP te worden omgezet. Energieprogramma’s
[12-05-2016]besluit2016/202151 maverantweeréelijke—flte worden omgezet. E—Energieprogramma’s welke worden welke worden ingediend ten behoeve van landgrensoverschrijdende transporten kun—
[20-02-2018]besluit2018/200078 ingediend ten behoeve van landgrensoverschrijdende transporten kunnen niet wor— nen niet worden gewijzigd, tenzij:
ll7'05'20181V°°'Slel BR'2018'1386 den gewijzigd, tenzij: a. artikel 10.14, zesde lid, wordt toegepast, of[12-07-20181voorstelBR—2018—1417 , . . _ , . . ., . ,a. artikel 33-6—184aH—deéysteemeede—elektneiteIt—10—16 10.14 zesde IId wordt toege— b. IndIen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de toegewezen capaCI—

past, of teit voor jaar— en maandtransporten overeenkomstig hoofdstuk 9 van de HAR redu—
b. indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de toegewezen capaci— ceert.

teit voor jaar— en maandtransporten overeenkomstig hoofdstuk 9 van de HAR re—
duceert.

(------) (------)
[17-05-20181voorstel BR-2018—1386 Artikel 12,13 Artikel 12.13

(------) (------)
[09-11-2010]besluit103385/18 N5.6.19.9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeert de marktpartijen 9. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet informeert de marktpartijen tijdig
[17-05-2018] voorstel BR-2018—1386
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

tijdig over toepassing van afiikeLNérér1978—het achtste lid. Daarbij informeert de net—
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet de marktpartijen ook over het tijdstip
tot wanneer bieders de energieprogramma's (waarin mede een IET planning is opge—
nomen) zeals bedoeldIn ele—paragrafené3—6343—éé—en43—6-6—vaH—de—Systeemeede
eleletrieiteit—artikel 10:13 10.11 derde lid en 1—0—14 10.12 kunnen indienen. Dit tijdstip

over toepassing van het achtste lid. Daarbij informeert de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet de marktpartijen ook over het tijdstip tot wanneer bieders de ener—
gieprogramma's (waarin mede een IET planning is opgenomen) als bedoeld in artikel
10.11, derde lid en 10.12 kunnen indienen. Dit tijdstip ligt in ieder geval niet later dan
15:30 uur.
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ligt in ieder geval niet later dan 15:30 uur.
(……) (……)

Artikel 12.16
(……)

[09-11-2010] besluit 103385/18[12-05-2016] besluit 2016/202151[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

N5.6.23.4 Indien de fall back procedure wordt toegepast kunnen energieprogramma's (waarinmede een IET planning is opgenomen) zoals bedoeld in S3.6.3, S3.6.5 en S3.6.6 van de
Systeemcode elektriciteit artikel 10.13 10.11, derde lid en 10.14 10.12 door de biederstot uiterlijk 15:30 uur worden ingediend.

4. Indien de fall back procedure wordt toegepast kunnen energieprogramma's (waarinmede een IET planning is opgenomen) als bedoeld in artikel 10.11, derde lid en 10.12
door de bieders tot uiterlijk 15:30 uur worden ingediend.

(……) (……)
[15-11-1999] besluit 99-005[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1440[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Artikel 13.16 13.32
S3.8.1 1. In verband met het in 3.6 en 3.7 bepaalde Ten behoeve van de gegevensuitwisseling,

bedoeld in dit hoofdstuk de artikelen 10.16 tot en met 10.24 10.11 tot en met 10.28,
artikel 13.11, zevende lid en achtste lid, artikel 13.12, zesde lid en zevende lid, artikel
13.13 vijfde lid en zesde lid, artikel 13.14, vijfde lid en zesde lid, artikel 13.15, vijfde lid
en zesde lid en artikel 13.17, vijfde lid en zesde lid, stellen de netbeheerder van hetlandelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels
vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen
en programmaverantwoordelijken en voor zover van toepassing aangeslotenen geldtomtrent:
a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling;b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale postbussysteem commu-

nicatiesysteem voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling;
c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitwisseling;d. specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende be-

richten moeten voldoen;e. specificaties waaraan de transportprognoses moeten voldoen,
f. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van transportprognoses ge-schiedt.

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

10.28, artikel 13.11, zevende lid en achtste lid, artikel 13.12, zesde lid en zevende lid, ar-
tikel 13.13 vijfde lid en zesde lid, artikel 13.14, vijfde lid en zesde lid, artikel 13.15, vijfde
lid en zesde lid en artikel 13.17, vijfde lid en zesde lid, stellen de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regelsvast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en
programmaverantwoordelijken en voor zover van toepassing aangeslotenen geldt om-
trent:a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling;
b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteemvoor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling;
c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitwisseling;
d. specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende be-richten moeten voldoen.
e. specificaties waaraan de transportprognoses moeten voldoen,f. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van transportprognoses ge-

schiedt.
(……) (……)

[01-01-2003] besluit 101163/4[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Bijlage 62: Voor reconciliatie door netbeheerders vast te leggen gegevens Bijlage 2: Voor reconciliatie door netbeheerders vast te leggen gegevens
[01-01-2003] besluit 101163/4[24-08-2004] besluit 101806/4[17-09-2011] besluit 103684/32[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

De netbeheerder kan op twee manieren zorgen voor de voor reconciliatie benodigde
gegevens: (1) via het veiligstellen van de basisgegevens, om later alles uit te kunnenrekenen, en (2) via het veiligstellen van de procesgegevens, om daarmee op het mo-
ment van het toekennen van de verbruiken de gegevens die uiteindelijk nodig zijn bijreconciliatie te kunnen berekenen. (De formules in bijlage 73 zijn gebaseerd op de
tweede manier.)
In onderstaande tabel zijn voor beide manieren de benodigde gegevens weergege-ven.
Voor de inrichting van systemen van de netbeheerder is het van belang onderscheidte maken naar:
Groep I: Profiel- /rekenregelgebonden gegevens, deze gegevens worden niet per

aansluiting bijgehoudenGroep II: Aansluiting gebonden gegevens.
1 Basisgegeven Groep I Groep II
A Profielfracties van de profielen (nu 9) X
B De definitieve meetcorrectiefactor per PTE van 15 minuten

programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode in zijn(deel)gebied.
X

C Het definitieve totaal verbruik van profielafnemers per PTE van 15minuten programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode in zijn X

De netbeheerder kan op twee manieren zorgen voor de voor reconciliatie benodigde
gegevens: (1) via het veiligstellen van de basisgegevens, om later alles uit te kunnen re-kenen, en (2) via het veiligstellen van de procesgegevens, om daarmee op het moment
van het toekennen van de verbruiken de gegevens die uiteindelijk nodig zijn bij reconci-liatie te kunnen berekenen. (De formules in bijlage 3 zijn gebaseerd op de tweede ma-
nier.)
In onderstaande tabel zijn voor beide manieren de benodigde gegevens weergegeven.
Voor de inrichting van systemen van de netbeheerder is het van belang onderscheid te
maken naar:
Groep I: Profiel- /rekenregelgebonden gegevens, deze gegevens worden niet
per aansluiting bijgehouden
Groep II: Aansluiting gebonden gegevens.
1 Basisgegeven Groep I Groep II
A Profielfracties van de profielen (nu 9) X
B De definitieve meetcorrectiefactor per onbalansverrekeningsperiode in zijn(deel)gebied. X
C Het definitieve totaal verbruik van profielafnemers peronbalansverrekeningsperiode in zijn (deel)gebied. X
D De historie op het aansluitingenregister betreffende de volgende items:

ligt in ieder geval niet later dan 15:30 uur.

(------) (------)
Artikel 12.16

5 (------)
[09-11-2010]besluit103385/18 N5.6.23.4 Indien de fall back procedure wordt toegepast kunnen energieprogramma's (waarin 4. Indien de fall back procedure wordt toegepast kunnen energieprogramma's (waarin
iii—l1):iglgiszzlzlteigfilzzgitijgse mede een IET planningIs opgenomen) zeals bedoeldInW mede een IET planning is opgenomen) als bedoeld in artikel 10.11, derde lid en 10.12
[12-07-2018]voorstel BR_2018_1417 Systeemeedeelektrieiteitartikel 1043 10.11, derde lid en 1044 10.12 door de bieders door de bieders tot uiterlijk 15:30 uur worden ingediend.

tot uiterlijk 15:30 uur worden ingediend.

(------) (------)
[15-11-19991besluit99-005 Artikel 13716—1132 Artikel 13.32
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17.05.201glvoorstelBR.2018.1335 $37871; la—verleand—met—het—InQ—é—enéJ—bepaaldeTen behoeve van de gegevensuitwisseling 1. Ten behoeve van de gegevensuitwisseling, bedoeld in de artikelen 10.11 tot en met
[12-07-20181V00r5191 5513-2013-1440 bedoeldIn elit—heefelatulede artikelen 10—164et—en—met—10—24—10.11 tot en met 10.28 10.28, artikel 13.11, zevende lid en achtste lid, artikel 13.12, zesde lid en zevende lid, ar-
[12‘07'20181mr5l6lBR'2018'1417 artikel 13,11 zevende lid en achtste lid artikel 13.12 zesde lid en zevende lid artikel tikel 13.13 vijfde lid en zesde lid, artikel 13.14, vijfde lid en zesde lid, artikel 13.15, vijfde

13.13 viifde lid en zesde lid, artikel 13.14, viifde lid en zesde lid, artikel 13.15, viifde lid lid en zesde lid en artikel 13.17, vijfde lid en zesde lid, stellen de netbeheerder van het
en zesde lid en artikel 13,17, viifde lid en zesde lid, stellen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels
landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en
vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen programmaverantwoordelijken en voor zover van toepassing aangeslotenen geldt om—
en programmaverantwoordelijken en voor zover van toepassing aangeslotenen geldt trent:
omtrent: a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling;
a. berichtspecificaties voor de(elektronische) berichtenuitwisseling; b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem
b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale pestbussysteem—commu— voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling;

nicatiesysteem voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling; c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie—uitwisseling;
c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie—uihivisseling; d. specificaties waaraan de energieprogramma's en daarmee verband houdende be—
d. specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende be— richten moeten voldoen.

richten moeten voldoen; e. specificaties waaraan de transportprognoses moeten voldoen,
e. specificaties waaraan de transportDroqnoses moeten voldoen f. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van transportprognoses ge—
f. het tiidschema waarbinnen het aanleveren en wiiziqen van transportDroqnoses ge— schiedt.

schiedt.

(------) (------)
[01411-2003] besluit101163/4 Bijlage 2: Voor reconciliatie door netbeheerders vast te leggen gegevens
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Bijlage 6;: Voor reconciliatie door netbeheerders vast te leggen gegevens
[01-01-2003]besluit101163/4
[24-08-2004] besluit 101806/4
[17-09-2011] besluit 103684l32
[24-03-2018] beslui12017l203224
[17-05-20181Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

De netbeheerder kan op twee manieren zorgen voor de voor reconciliatie benodigde
gegevens: (1) via het veiligstellen van de basisgegevens, om later alles uit te kunnen
rekenen, en (2) via het veiligstellen van de procesgegevens, om daarmee op het mo—
ment van het toekennen van de verbruiken de gegevens die uiteindelijk nodig zijn bij
reconciliatie te kunnen berekenen. (De formules in bijlage l3 zijn gebaseerd op de
tweede manier.)

In onderstaande tabel zijn voor beide manieren de benodigde gegevens weergege—
ven.
Voor de inrichting van systemen van de netbeheerder is het van belang onderscheid
te maken naar:
Groep I: Profiel— /rekenregelgebonden gegevens, deze gegevens worden niet per

aansluiting bijgehouden
Groep 11: Aansluiting gebonden gegevens.
1 Basisgegeven Groep I Groep I]
A Profielfracties van de profielen (nu 9) X
B De definitieve meetcorrectiefactor permm X

WonbalansverrekeningsperiodeIn zijn
(deel)gebied.

C Het definitieve totaal verbruik van profielafnemers per PIEvaH—lé X
Winzijn
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De netbeheerder kan op twee manieren zorgen voor de voor reconciliatie benodigde
gegevens: (1) via het veiligstellen van de basisgegevens, om later alles uit te kunnen re—
kenen, en (2) via het veiligstellen van de procesgegevens, om daarmee op het moment
van het toekennen van de verbruiken de gegevens die uiteindelijk nodig zijn bij reconci—
liatie te kunnen berekenen. (De formules in bijlage 3 zijn gebaseerd op de tweede ma—
nier.)

In onderstaande tabel zijn voor beide manieren de benodigde gegevens weergegeven.
Voor de inrichting van systemen van de netbeheerder is het van belang onderscheid te
maken naar:
Groep I: Profiel— /rekenregelgebonden gegevens, deze gegevens worden niet
per aansluiting bijgehouden

Groep II: Aansluiting gebonden gegevens.
1 Basisgegeven Groep I Groep l]
A Profielfracties van de profielen (nu 9) X
B De definitieve meetcorrectiefactor per onbalansverrekeningsperiode in zijn X

(deel)gebied.
C Het definitieve totaal verbruik van profielafnemers per X

onbalansverrekeningsperiode in zijn (deel)gebied.
D De historie op het aansluitingenregister betreffende de volgende items:
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(deel)gebied.
D De historie op het aansluitingenregister betreffende de volgendeitems:
D1 De standaardjaarverbruiken met begin en eventuele einddatum X
D2 De profielcategorie met begin en eventuele einddatum X
D3 De leverancier en programmaverantwoordelijke BRP met begin eneventuele einddatum X
E De meterstand bij de start van de reconciliatieperiode op 1-1-2002 X
F De vastgestelde meterstanden met de datum X
G De meterstanden die reeds zijn gereconcilieerd moeten herkenbaarzijn X

De gegevens voor reconciliatie worden per programmaverantwoordelijke BRP en perleverancier vastgehouden. De gegevens worden alleen naar programmaverantwoor-
delijken BRP's verzonden.
Na het definitief worden van de laatste gegevens van een maand kan een verdere
sommatie plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met een splitsing
van deze gegevens van voor en na de datum van vaststelling van meterstanden, ofwijziging van programmaverantwoordelijke, leverancier, standaardjaarverbruik of pro-
fielcategorie.
Na 17 maanden moet de som van de geprofileerde verbruiken in de reconciliatiebe-
richten per tariefperiode gelijk zijn aan de som van deze periode in de berichten van
de programmaverantwoordelijken BRP's die in de uiteindelijke onbalans verrekendzijn. De periode van 17 maanden begint met de eerste maand na maand M+3 zoals
bedoeld in 3.7.10a.1.

D1 De standaardjaarverbruiken met begin en eventuele einddatum X
D2 De profielcategorie met begin en eventuele einddatum X
D3 De leverancier en BRP met begin en eventuele einddatum X
E De meterstand bij de start van de reconciliatieperiode op 1-1-2002 X
F De vastgestelde meterstanden met de datum X
G De meterstanden die reeds zijn gereconcilieerd moeten herkenbaar zijn X
De gegevens voor reconciliatie worden per BRP en per leverancier vastgehouden. De
gegevens worden alleen naar BRP's verzonden.
Na het definitief worden van de laatste gegevens van een maand kan een verdere
sommatie plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met een splitsing vandeze gegevens van voor en na de datum van vaststelling van meterstanden, of wijziging
van programmaverantwoordelijke, leverancier, standaardjaarverbruik of profielcategorie.
Na 17 maanden moet de som van de geprofileerde verbruiken in de reconciliatieberich-
ten per tariefperiode gelijk zijn aan de som van deze periode in de berichten van de
BRP's die in de uiteindelijke onbalans verrekend zijn. De periode van 17 maanden begint
met de eerste maand na maand M+3 als bedoeld in 3.7.10a.1.

[01-01-2003] besluit 101163/4[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Bijlage 73: Formules en rekenmodellen bij het reconciliatieproces Bijlage 3: Formules en rekenmodellen bij het reconciliatieproces
[01-01-2003] besluit 101163/4[01-03-2004] besluit 101600/17[01-08-2013] besluit 103834/122[24-03-2018] besluit 2017/203224[04-05-2016] voorstel BR-16-1192[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Het reconciliatie proces kent de volgende stappen:1) Aan de hand van de vastgestelde meterstanden per aansluiting bepalen van het te
reconciliëren volume

2) Het te reconciliëren volume per aansluiting verdelen naar de juiste kalendermaan-den
3) Het te reconciliëren volume sommeren naar programmaverantwoordelijke BRP4) Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen.
5) Bericht met de te reconciliëren volumes per programmaverantwoordelijke BRP naarde netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet sturen
6) Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar programmaverant-

woordelijke BRP7) Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX prijs day-aheadclearingprijs per
maand voor normaaluren en laaguren8) Financiële verrekening maken naar programmaverantwoordelijke BRP

In de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de volgende
symbolen gebruikt.
V = Volume
PF = ProfielfractieTF = tariefcorrectiefactor
SJV = standaard jaarverbruik
MCF = meetcorrectie factorNV = netverliezen
LD profielen = landelijk debiet van profielafnemersN = normaaluren
L = laaguren

Het reconciliatie proces kent de volgende stappen:1. Aan de hand van de vastgestelde meterstanden per aansluiting bepalen van het te
reconciliëren volume

2. Het te reconciliëren volume per aansluiting verdelen naar de juiste kalendermaan-den
3. Het te reconciliëren volume sommeren naar BRP4. Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen.
5. Bericht met de te reconciliëren volumes per BRP naar de netbeheerder van het lan-delijk hoogspanningsnet sturen
6. Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar BRP
7. Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX prijs day-aheadclearingprijs permaand voor normaaluren en laaguren
8. Financiële verrekening maken naar BRP
In de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de volgende
symbolen gebruikt.

V = volume
PF = profielfractie
TF = tariefcorrectiefactorSJV = standaard jaarverbruik
MCF = meetcorrectie factor
NV = netverliezenLD profielen = landelijk debiet van profielafnemers
N = normaalurenL = laaguren

(……) (……)

(deel)gebied. D1 De standaardjaarverbruiken met begin en eventuele einddatum X
D2 De profielcategorie met begin en eventuele einddatum X

D De historie op het aansluitingenregister betreffende de volgende D3 De leverancier en BRP met begin en eventuele einddatum X
items: E De meterstand bij de start van de reconciliatieperiode op 1-1-2002 X

D1 De standaardjaarverbruiken met begin en eventuele einddatum X F De vastgestelde meterstanden met de datum X
D2 De profielcategorie met begin en eventuele einddatum X G De meterstanden die reeds zijn gereconcilieerd moeten herkenbaar zijn X
D3 eDveeft‘LZazgjgtWflmm bagm en X De gegevens voor reconciliatie worden per BRP en per leverancier vastgehouden. De
E De meterstand bij de start van de reconciliatieperiode op 1-1»2002 X gegevens worden alleen naar BRPIS verzonden'

F De vastgestelde meterstanden met de datum X Na het definitief worden van de Iaatste gegevens van een maand kan een verdere
Df‘ mateTStanden die reeds ZU” gerecondlleerd "109“?" herkenbaar X sommatie plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met een splitsing van
zun

De gegevens voor reconciliatie worden per Wmdelijke—BRP en per
leverancier vastgehouden. De gegevens worden alleen naar piegrammaverantwoor-
delijkemBRP's verzonden.
Na het definitief worden van de Iaatste gegevens van een maand kan een verdere
sommatie plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met een splitsing
van deze gegevens van voor en na de datum van vaststelling van meterstanden, of
wijziging van programmaverantwoordelijke, leverancier, standaardjaarverbruik of pro—
fielcategorie.
Na 17 maanden moet de som van de geprofileerde verbruiken in de reconciliatiebe—
richten per tariefperiode gelijk zijn aan de som van deze periode in de berichten van
de programmaverantweotdelijkemBRP's die in de uiteindelijke onbalans verrekend
zijn. De periode van 17 maanden begint met de eerste maand na maand M+3 zeals
bedoeld in 3.7.10a.1.

deze gegevens van voor en na de datum van vaststelling van meterstanden, of wijziging
van programmaverantwoordelijke, leverancier, standaardjaarverbruik of profielcategorie.
Na 17 maanden moet de som van de geprofileerde verbruiken in de reconciliatieberich—
ten per tariefperiode gelijk zijn aan de som van deze periode in de berichten van de
BRP's die in de uiteindelijke onbalans verrekend zijn. De periode van 17 maanden begint
met de eerste maand na maand M+3 als bedoeld in 3.7.10a.1.

[01-01-2003]besluit101163/4
[17-05-2018] Voorstel BR-2018—1386 Bijlage 13: Formules en rekenmodellen bij het reconciliatieproces Bijlage 3: Formules en rekenmodellen bij het reconciliatieproces

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-03-2004] besluit 101600/17
[01-08-2013] besluit 103834/122
[24-03-2018] besluit 2017/203224
[04-05-2016] Voorstel BR—16—1 192
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

Het reconciliatie proces kent de volgende stappen:
1) Aan de hand van de vastgestelde meterstanden per aansluiting bepalen van het te

reconciliéren volume
2) Het te reconciliéren volume per aansluiting verdelen naar de juiste kalendermaan—

den
3) Het te reconciliéren volume sommeren naar pregtaaaveraHMeerdelijke-BRP
4) Het te reconciliéren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen.
5) Bericht met de te reconciliéren volumes per pFegFaaaveFantweeFdelijke—fl naar

de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet sturen
6) Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naarW

weerdelijke—fl
7) Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX—pFijS—day—aheadclearinggri‘s per

maand voor normaaluren en laaguren
8) Financiéle verrekening maken naar pFegFammaveFantweerdelijke—fl
In de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de volgende
symbolen gebruikt.
V = Volume
PF = Profielfractie
TF = tariefcorrectiefactor
SJV = standaard jaarverbruik
MCF = meetcorrectie factor
NV = netverliezen
LD profielen = landelijk debiet van profielafnemers
N = normaaluren
L = laaguren

Het reconciliatie proces kent de volgende stappen:
1. Aan de hand van de vastgestelde meterstanden per aansluiting bepalen van het te

reconciliéren volume
2. Het te reconciliéren volume per aansluiting verdelen naar de juiste kalendermaan—

den
3. Het te reconciliéren volume sommeren naar BRP

Het te reconciliéren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen.
5. Bericht met de te reconciliéren volumes per BRP naar de netbeheerder van het lan—

delijk hoogspanningsnet sturen
Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar BRP

7. Het berekenen van de gemiddelde gewogen APX—prijs—day—aheadclearingpri's per
maand voor normaaluren en laaguren

8. Financiéle verrekening maken naar BRP

P

F"

In de volgende paragrafen komen een aantal formules voor. Daarbij zijn de volgende
symbolen gebruikt.

V = volume
PF = profielfractie
TF = tariefcorrectiefactor
SJV = standaard jaarverbruik
MCF = meetcorrectie factor
NV = netverliezen
LD profielen = landelijk debiet van profielafnemers
N = normaaluren
L = laaguren
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[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
1.1 Het te reconciliëren volume moet voor normaaluren en laaguren periode per maandper programmaverantwoordelijke BRP worden bepaald. 1.1 Het te reconciliëren volume moet voor normaaluren en laaguren periode per maand perBRP worden bepaald.
(……) (……)

[01-01-2003] besluit 101163/4[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 3 Het te reconciliëren volume sommeren naar programmaverantwoordelijke BRPper leverancier 3 Het te reconciliëren volume sommeren naar BRP per leverancier
[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

3.1 Na allocatie per kalendermaand per programmaverantwoordelijke BRP het te reconci-
liëren volume per tariefperiode bepalen:

..........1,2,,1,1,,1,1,1,, ++= maandafnemerNreconmaandafnemerNreconmaandrleveranciePVNrecon VVV
Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als laaguren gedaan.

3.1 Na allocatie per kalendermaand per BRP het te reconciliëren volume per tariefperiode
bepalen:

..........1,2,,1,1,,1,1,1,, ++= maandafnemerNreconmaandafnemerNreconmaandrleveranciePVNrecon VVV
Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als laaguren gedaan.

[01-01-2003] besluit 101163/4 4 Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen. 4 Het te reconciliëren volume m.b.t. tot de netverliezen bepalen.
[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

4.1 Nadat per programmaverantwoordelijke BRP is bepaald hoeveel volume te verreke-
nen is, kan het te reconciliëren netverlies berekend worden.

[ ]etcVVV maandPVNreconmaandPVNreconnbennetverliezNrecon ++-= 1,2,,1,1,,1,,,
Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als laaguren gedaan.
Het resultaat van de berekeningen in 3.1 en 4.1 worden naar de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet verstuurd (in de vorm van een Edine bericht). Daarbij
wordt het te reconciliëren volume m.b.t. de netverliezen apart vermeld.

4.1 Nadat per BRP is bepaald hoeveel volume te verrekenen is, kan het te reconciliëren
netverlies berekend worden.

[ ]etcVVV maandPVNreconmaandPVNreconnbennetverliezNrecon ++-= 1,2,,1,1,,1,,,
Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als laaguren gedaan.
Het resultaat van de berekeningen in 3.1 en 4.1 worden naar de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet verstuurd (in de vorm van een Edine bericht). Daarbij wordt
het te reconciliëren volume m.b.t. de netverliezen apart vermeld.

[01-01-2003] besluit 101163/4[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 5 Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar programmaverant-woordelijke BRP 5 Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar BRP
[01-01-2003] besluit 101163/4[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle andere netbe-heerders een overzicht zoals bedoeld in 4. Daarna vindt er een sommatie naar pro-
grammaverantwoordelijke BRP plaats. Dit vindt gescheiden plaats voor zowel nor-maaluren als laaguren.
Door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt de volgende bere-
kening uitgevoerd:

..........1,2,,1,1,,1,1,, ++= maandnbNreconmaandnbNreconmaandPVNrecon VVV

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle andere netbe-heerders een overzicht zoals bedoeld in 4. Daarna vindt er een sommatie naar pro-
grammaverantwoordelijke plaats. Dit vindt gescheiden plaats voor zowel normaalurenals laaguren.
Door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt de volgende bereke-
ning uitgevoerd:

..........1,2,,1,1,,1,1,, ++= maandnbNreconmaandnbNreconmaandPVNrecon VVV
(……)

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Bijlage 8 Specificaties regelvermogen
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1. Een bieding balanceringsenergie regelvermogen moet ten minste voldoen aan devolgende voorwaarden:

a. volledige activeringstijd: 15 minuten;b. minimumhoeveelheid: 1 MW;
c. maximumhoeveelheid: 999 MW;
d. deactiveringsperiode: gelijk aan de op- of afregelperiode;e. minimumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
f. maximumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;g. de geldigheidsduur: één onbalansverrekeningsperiode;
h. wijze van activering: automatisch;i. leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
j. ramping rate: minimaal 7% per minuut;

2. Een bieding balanceringsenergie voor regelvermogen is verdeelbaar en kan door denetbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet ook gedeeltelijk ingezet worden.
3. De BSP kan met een bieding balanceringsenergie regelvermogen geen minimumduurtussen het einde van de deactiveringsperiode en de volgende activering vereisen.;

wordt bij 4.c de EAN-code van deaansluiting bedoeld of van deproductie-eenheid?

[01-01-2003]besluit101163/4 1.1 Het te reconciliéren volume moet voor normaaluren en Iaaguren periode per maand 1.1 Het te reconcilieren volume moet voor normaaluren en Iaaguren periode per maand per
[01‘08'20131he‘lu'tmm‘mzz per progranmaveranhwoordelijkeBRP worden bepaald. BRP worden bepaald.[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

(------) (------)
[01-01-2003]besluit101163/4 3 Het te reconciliéren volume sommeren naar WWBRP 3 Het te reconciliéren volume sommeren naar BRP per Ieverancier
[12-07-2018]voorstel BR—2018-1417 per Ieverancier

[01-01-2003]besluit101163/4 3.1 """""" Na allocatie per kalendermaand per programmaverantweerdelijkeBRP het te reconci— 3.1 Na allocatie per kalendermaand per BRP het te reconcilieren volume per tariefperiode
[01-08-2013] besluit 103834/122 - - . .
[12-07-2018]voorstel BR_2018_1417 lIeren volume per tariefperiode bepalen. bepalen.

. = V + V + .......... . :recon,N,PV1,Icvcrancurl,maandl rccon,N,I/rfircmrl,nmamfl rccon,N,afncmcr2,maandl Vrecrm,N,PVl,1evcrancml,maandl KwanN’ufilemeeaundl + Vrecon,N,afnemer2,maamfl + ..........

Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als Iaaguren gedaan. Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als Iaaguren gedaan.

[01-01-2003]besluit101163/4 Het te reconciliéren volume m.b.t. tot de netverliezen L . ' 4 Het te reconciliéren volume m.b.t. tot de netverliezen bepale I.

[01-01-2003]besluit101163/4 4.1 Nadat per WWBRP is bepaald hoeveel volume te verreke— 4.1 Nadat per BRP is bepaald hoeveel volume te verrekenen is, kan het te reconciliéren
[01-08-2013] besluit 103834/122 - - - -nen Is kan het te reconcrlleren netverlles berekend worden. netverlles berekend worden.[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 ’

recon,N,netverliaen,nbl
: _

lI/recon,N,PVl,maandl + Ilrectm,N,PV2,maam/il +et recon,N,netverliezen,nbl
: _

lI/recon,N,PVl,maandl + Ilrecon,N,PV2,maam/il +et

Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als Iaaguren gedaan. Bovenstaande berekening wordt zowel voor normaaluren als Iaaguren gedaan.
Het resultaat van de berekeningen in 3.1 en 4.1 worden naar de netbeheerder van het Het resultaat van de berekeningen in 3.1 en 4.1 worden naar de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet verstuurd (in de vorm van een Edine bericht). Daarbij landelijk hoogspanningsnet verstuurd (in de vorm van een Edine bericht). Daarbij wordt
wordt het te reconciliéren volume m.b.t. de netverliezen apart vermeld. het te reconcilieren volume m.b.t. de netverliezen apart vermeld.

[01-01-2003]besluit101163/4 5 Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar programmat- 5 Sommatie ontvangen gegevens van de netbeheerders naar BRP
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 weordelijkem

[01-01-2003]besluit101163/4
[01-08-2013] besluit 103834/122
[17-05-2018] Voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle andere netbe—
heerders een overzicht zeals bedoeld in 4. Daarna vindt er een sommatie naar pre-
grammaverarmueerdelijke—fl plaats. Dit vindt gescheiden plaats voor zowel nor—
maaluren als Iaaguren.
Door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt de volgende bere—
kening uitgevoerd:

Ilrecon,N,PVl,maandl
:

I[recon,N,nbl,mamrrdl + I/r‘ecomNmbLmaandI + """“"

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt van alle andere netbe—
heerders een overzicht zeals bedoeld in 4. Daarna vindt er een sommatie naar pro—
grammaverantwoordelijke plaats. Dit vindt gescheiden plaats voor zowel normaaluren
als Iaaguren.
Door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wordt de volgende bereke—
ning uitgevoerd:

+ I[recomN,nb2,maandl + ""“""recon,N,PVl,muandl
:

recon,N,nbl,maandl

(------)
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Bijlage 8 Specificaties regelvermogen
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 1. Een bieding balanceringsenergie regelvermogen moet ten minste voldoen aan de

volgende voonNaarden:
volledige activeringstijd: 15 minuten;
minimumhoeveelheid: 1 MW;
maximumhoeveelheid: 999 MW;
deactiveringsperiode: gelijk aan de op— of afregelperiode;
minimumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
maximumduur van de leveringsperiode: éen onbalansverrekeningsperiode;
de geldigheidsduur: één onbalansverrekeningsperiode;
wijze van activering: automatisch;
leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;

j. ramping rate: minimaal 7% per minuut;

.rsO-‘hrnslnsrp

2. Een bieding balanceringsenergie voor regelvermogen is verdeelbaar en kan door de
netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet ook gedeeltelijk ingezet worden.

3. De BSP kan met een bieding balanceringsenergie regelvermogen geen minimumduur
tussen het einde van de deactiveringsperiode en de volgende activering vereisen.;

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

wordt bij 4.0 de EAN-code van de
aansluiljng bedoeld of van de
produclie-eenheid?
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4. De BSP moet bij in de bieding balanceringsenergie regelvermogen uitdrukking gevenaan ten minste de volgende variabele kenmerken:
a. prijs van de bieding: €/MWh;
b. Locatie: EAN-code;c. vermogen: MW;
d. Ramping rate: % per minuut.

5. Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aanbieden met een contract
voor de duur van tenminste een week of maand.

6. Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aanbieden met een contract
voor:
a. opregelen;b. afregelen;
c. zowel opregelen als afregelen.

7. Contracten balanceringscapaciteit voor regelvermogen specificeren een plicht voor de
BSP om voor de duur van het contract dagelijks biedingen balanceringsenergie in te
dienen voor een met de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet overeenge-komen vermogen.

Bijlage 9 Specificaties reservevermogen
1. Met een bieding balanceringsenergie reservevermogen voor balancering biedt de BSPaan om balanceringsenergie te leveren binnen een onbalansverrekeningsperiode. Er

wordt geen vermogensprofiel verlangd van de BSP.
2. Een bieding balanceringsenergie reservevermogen moet ten minste voldoen aan de

volgende voorwaarden:
a. voorbereidingsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;b. minimumhoeveelheid: 1 MW;
c. maximumhoeveelheid: 999 MW;d. minimumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
e. maximumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
f. de geldigheidsduur: één onbalansverrekeningsperiode;g. wijze van activering: manueel, conform programma geleverd;
h leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode.

3. De BSP moet bij in de bieding balanceringsenergie reservevermogen uitdrukking geven
aan de ten minste volgende variabele kenmerken:a. de prijs van de bieding: €/MWh;
b. de verdeelbaarheid: ja/nee;
c. de locatie: EAN-code;d. het vermogen: MW.

4. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet koopt geen balanceringscapaci-teit in voor reservevermogen.

wordt bij 3.c de EAN-code van deaansluiting bedoeld of van deproductie-eenheid?

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Bijlage 10 Specificaties noodvermogen
[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1. Een BSP kan balanceringscapaciteit noodvermogen aanbieden met een contract voor de

duur van tenminste een maand of kwartaal.
2. Contracten balanceringscapaciteit noodvermogen specificeren een plicht voor de BSP

om balanceringsenergie gedurende een maand of kwartaal beschikbaar te houden voorlevering overeenkomstig ten minste de volgende voorwaarden:
a. volledige activeringstijd voor opregelen: 15 minuten;b. volledige activeringstijd voor afregelen: 10 minuten;
c. minimumhoeveelheid: 20 MW;
d. minimumduur van de leveringsperiode: drie maal 5 minuten;e. maximumduur van de leveringsperiode: twaalf maal 5 minuten;

De BSP moet bij in de bieding balanceringsenergie regelvermogen uitdrukking geven
aan ten minste de volgende variabele kenmerken:
a. prijs van de bieding: €/MWh;
b. Locatie: EAN —code;
c. vermogen: MW;
d. Ramping rate: % per minuut.
Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aanbieden met een contract
voor de duur van tenminste een week of maand.
Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aanbieden met een contract
voor:
a. opregelen;
b. afregelen;
c. zowel opregelen als afregelen.
Contracten balanceringscapaciteit voor regelvermogen specificeren een plicht voor de
BSP om voor de duur van het contract dagelijks biedingen balanceringsenergie in te
dienen voor een met de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet overeenge—
komen vermogen.

Bijlage 9 Specificaties reservevermogen

1. Met een bieding balanceringsenergie reservevermogen voor balancering biedt de BSP
aan om balanceringsenergie te leveren binnen een onbalansverrekeningsperiode. Er
wordt geen vermogensprofiel verlangd van de BSP.
Een bieding balanceringsenergie reservevermogen moet ten minste voldoen aan de
volgende voonNaarden:
a. voorbereidingsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
b minimumhoeveelheid: 1 MW;
c. maximumhoeveelheid: 999 MW;
d. minimumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
e maximumduur van de leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode;
f. de geldigheidsduur: één onbalansverrekeningsperiode;
g wijze van activering: manueel, conform programma geleverd;
h leveringsperiode: één onbalansverrekeningsperiode.
De BSP moet bij in de bieding balanceringsenergie reservevermogen uitdrukking geven
aan de ten minste volgende variabele kenmerken:
a. de prijs van de bieding: €/MWh;
b. de verdeelbaarheidzja/nee;
c. de locatie: EAN—code;
d. het vermogen: MW.

De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet koopt geen balanceringscapaci—
teit in voor reservevermogen.

wordt bij 3.c de EAN-code van de
aansluifing bedoeld of van de
producfie—eenheid?

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7 Bijlage 10 Specificaties noodvermogen
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

BR-2018-1417 — Bijlage 2 — Wijzigingen in de Netcode elektriciteit

1. Een BSP kan balanceringscapaciteit noodvermogen aanbieden met een contract voor de
duur van tenminste een maand of kwartaal.
Contracten balanceringscapaciteit noodvermogen specificeren een plicht voor de BSP
om balanceringsenergie gedurende een maand of kwartaal beschikbaar te houden voor
levering overeenkomstig ten minste de volgende voorwaarden:
a. volledige activeringstijd voor opregelen: 15 minuten;

volledige activeringstijd voor afregelen: 10 minuten;
minimumhoeveelheid: 20 MW;
minimumduur van de leveringsperiode: drie maal 5 minuten;
maximumduur van de leveringsperiode: twaalf maal 5 minuten;@9057
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f. de geldigheidsduur: gelijk aan de contractduur, zijnde een maand of kwartaal;g. wijze van activering: manueel, direct telefonisch geactiveerd en manuele deactive-
ring.

3. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet kan minder vermogen afroependan gespecificeerd in het contract voor balanceringscapaciteit.
4. Het contract kan een minimumduur tussen het einde van de deactiveringsperiode en devolgende activering bepalen.

f. de geldigheidsduur: gelijk aan de contractduur, Zijnde een maand of kwartaal;
g. wijze van activering: manueel, direct telefonisch geactiveerd en manuele deactive—

ring.
De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet kan minder vermogen afroepen
dan gespecificeerd in het contract voor balancering scapaciteit.
Het contract kan een minimumduur tussen het einde van de deactiveringsperiode en de_
volgende activering bepalen.
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Bijlage 3 Wijzigingen in overige codes met uitzondering van Informatiecode elektriciteit en gas

BR-2018-1417 – Bijlage 3 Pagina 1/4 12 juli 2018

[01-10-1999] besluit 99-002[27-02-2009] besluit 102466/23[12-01-2016] besluit 2016/202153
Tarievencode elektriciteit
(……)

[01-10-1999] besluit 99-002[27-02-2009] besluit 102466/23[16-08-2012] besluit 103897/18[13-01-2014] besluit 103542/30verplaatst van TcE 4.1.2 + 4.2.1[01-01-2015] besluit 2014/206886[19-10-2015] besluit 2015/204873[12-05-2016] besluit 2016/202153[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Let op: de wijzigingen in onderdeel am.b.t. FRR en FCR zijn ten onrechte.Hier moet "regel- en reservever-mogen en primaire reserve" blijvenstaan. Dit is aan ACM doorgegeven.

3.2.2a In aanvulling op 3.2.1 dient het transporttarief van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens
ter bestrijding van de kosten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten behoeve vande taken en werkzaamheden genoemd in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder p, van de Wet, alsmede al het-
geen naast deze taken en werkzaamheden nodig is tot nakoming van in ENTSO-E-verband aangegane ver-
plichtingen, te onderscheiden ina. kosten regel- en reservevermogen FRR en primaire reserve FCR;
b. kosten black-start voorzieningen mogelijkheden;c. kosten verband houdend met het bewaken en handhaven van de robuustheidsfunctie van het 380/220

kV-net;
d. kosten van overige taken en werkzaamheden ten behoeve van het systeembeheer;e. interne operationele kosten voor zover toerekenbaar aan de system operator van de netbeheerder van

het landelijk hoogspanningsnet;f. de kosten in verband met de garantstelling bedoeld in artikel 1.2.5.10 van de Meetcode elektriciteit;
g. de kosten zoals bedoeld in 3.1b.5 van de Systeemcode artikel 10.5 11.2, derde lid van de Netcode elektri-citeit.

(……)

[15-04-2000] besluit 00-011[27-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202150[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Meetcode elektriciteit
(……)

[26-10-2004] besluit 101833/3[16-08-2012] besluit 103897/18[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
1.2.5.5 Zolang de vangnetregeling van toepassing is, worden de meetgegevens ten behoeve van de programmaver-antwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid voor grootverbruikaansluitingen met een telemetriegrootver-

bruikmeetinrichting, vastgesteld op basis van het jaarverbruik van de voorafgaande periode en een profiel.
(……)

[26-10-2004] besluit 101833/3[16-08-2012] besluit 103897/18[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
1.2.5.7 Voor aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan of gelijk aan 1 MW en een groot-verbruikaansluiting met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, wordt voor het in 1.2.5.5 bedoelde profiel

gebruik gemaakt van een door de gezamenlijke netbeheerders en de programmaverantwoordelijken BRP's
vooraf vastgesteld noodprofiel.

[26-10-2004] besluit 101833/3[16-08-2012] besluit 103897/18[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202150[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

1.2.5.8 In afwijking van 1.2.5.6 en 1.2.5.7 treft de netbeheerder bij aangeslotenen met een telemetriegrootverbruik-
meetinrichting, waarbij de verzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in 5.3, en de overdracht van meet-gegevens, zoals bedoeld in 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, ondanks de intrekking van de er-
kenning van de meetverantwoordelijke correct blijven functioneren, een regeling met de desbetreffende pro-
grammaverantwoordelijke BRP om de desbetreffende meetgegevens te gebruiken zolang de vangnetregelingvan toepassing is.

(……)
[26-10-2004] besluit 101833/3[16-08-2012] besluit 103897/18[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202150[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

1.2.5.11 Indien er, nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen, nog geen overdracht van meetgegevens
kan plaats vinden zoals bedoeld in 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, kan voor een periode vanmaximaal tien werkdagen de procedure als bedoeld in 6.3.5.10 van de Informatiecode elektriciteit en gas arti-
kel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektriciteit worden toegepast.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202150[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

5.5.1 De meetverantwoordelijke handelt een conform 6.3.2.2 of 6.3.3.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas ofartikel 10.16, derde lid, van de Netcode elektriciteit van een netbeheerder ontvangen verzoek af binnen de
daartoe in 6.2.2.4 van de Informatiecode elektriciteit en gas gestelde termijn.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122 Bijlage 5 Schatting van meetgegevens
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B5.1 Indien een meetverantwoordelijke of een netbeheerder moet schatten, wordt rekening gehouden met de vol-gende uitgangspunten:

a. De geschatte meetgegevens zijn gegeven de beschikbare informatie en technieken een nauwkeurige be-nadering van de werkelijke met het net uitgewisselde hoeveelheid energie.
b. Onzekerheden in de geschatte meetgegevens komen ten laste van de aangeslotene.
De meetverantwoordelijke of netbeheerder hanteert per programmatijdseenheid (PTE: 15 minuten) onbalans-
verrekeningsperiode een van de volgende methoden om de geschatte meetgegevens te bepalen en communi-
ceert de gehanteerde methode in het bericht met de meetgegevens:A Indien er sprake is van één of meer productie-installaties achter de aansluiting, wordt er voor de energie-

uitwisseling vanuit de installatie naar het net een nul geschat. Voor de energieuitwisseling vanuit het netnaar de installatie wordt de onder B beschreven methode gehanteerd er van uitgaande dat de productie-
installaties niet produceren, tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere in-
formatie ontvangt, waarbij de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een bereke-
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[12-05-2016] besluit 20161202153
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[15-04-2000] beslui100-011
[27-02-2009] besluit 102466123
[12-05-2016] besluit 20161202150
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[26-10-2004] besluit 10183313 1.2.5.5
[16-08-2012] besluit 103897118
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[26-10-2004] besluit 10183313 1.2.5.7
[16-08-2012] besluit 103897118
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417
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[01-08-2013] besluit 1038341122
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[16-08-2012] besluit 103897118
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[12-05-2016] besluit 20161202150
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 5.5.1
[12-05-2016] besluit 20161202150
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 Bijlage 5

[01-08-2013] besluit 1038341122 351
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7
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(------)

(------)
[26-10-2004] besluit 10183313 1.2.5.11

(------)

Wijzigingen in overige codes met uitzondering van Informatiecode elektriciteit en gas

Tarievencode elektriciteit

In aanvulling op 3.2.1 dient het transporttarief van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tevens
ter bestrijding van de kosten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten behoeve van
de taken en werkzaamheden genoemd in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder p, van de Wet, alsmede al het—
geen naast deze taken en werkzaamheden nodig is tot nakoming van in ENTSO—E—verband aangegane ver—
plichtingen, te onderscheiden in
a. kosten Fegel—eH—Fesewevermegen—flen primaire—resewe—fl;
b. kosten black—start veeEieningen—mogeli'kheden'
c. kosten verband houdend met het bewaken en handhaven van de robuustheidsfunctie van het 380/220

kV—net;
kosten van overige ta ken en werkzaamheden ten behoeve van het systeembeheer;

e. interne operationele kosten voor zover toerekenbaar aan de system operator van de netbeheerder van
het landelijk hoogspanningsnet;

1‘. de kosten in verband met de garantstelling bedoeld in artikel 1.2.5.10 van de Meetcode elektriciteit;
9. de kosten zoals bedoeld in meeéysteemeedeartikel 10511.2, derde lid van de Netcode elektri—

citeit.

Meetcode elektriciteit

Zolang de vangnetregeling van toepassing is, worden de meetgegevens ten behoeve van de pregrammaver—
antweeréelijkheieLbalansverantwoordeli‘kheid voor grootverbruikaansluitingen met een telemetriegrootver-
bruikmeetinrichting, vastgesteld op basis van hetjaarverbruik van de voorafgaande periode en een profiel.

Voor aangeslotenen met een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan of gelijk aan 1 MW en een groot—
verbruikaansluiting met een telemetriegrootverbruikmeetinrichting, wordt voor het in 1.2.5.5 bedoelde profiel
gebruik gemaakt van een door de gezamenlijke netbeheerders en de pregrammaveranhfleerdelijken—BRP'S
vooraf vastgesteld noodprofiel.
In afwijking van 1.2.5.6 en 1.2.5.7 treft de netbeheerder bij aangeslotenen met een telemetriegrootverbruik—
meetinrichting, waarbij de verzameling van meetgegevens, zoals bedoeld in 5.3, en de overdracht van meet—
gegevens, zoals bedoeld in 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, ondanks de intrekking van de er—
kenning van de meetverantwoordelijke correct blijven functioneren, een regeling met de desbetref‘fende pre-
grammaverantweerdelijke—flom de desbetref‘fende meetgegevens te gebruiken zolang de vangnetregeling
van toepassing is.

Indien er, nadat de nieuwe meetverantwoordelijke is aangewezen, nog geen overdracht van meetgegevens
kan plaats vinden zoals bedoeldIn 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, kan voor een periode van
maximaal tien werkdagen de procedure als bedoeldIn 6%5—104an—de—Infermafleeede—elektHeKeIt—en—gas—a—rti-
kel 10.17 elfde lid van de Netcode elektriciteit worden toegepast.

De meetverantwoordelijke handelt een conform 6.3.2.2 ef—ééérlvan de Informatiecode elektriciteit en gas oj
artikel 10.16 derde lid van de Netcode elektriciteit van een netbeheerder ontvangen verzoek af binnen de
daartoe in 6.2.2.4 van de Informatiecode elektriciteit en gas gestelde termijn.

Schatting van meetgegevens
Indien een meetverantwoordelijke of een netbeheerder moet schatten, wordt rekening gehouden met de vol—
gende uitgangspunten:
a. De geschatte meetgegevens Zijn gegeven de beschikbare informatie en technieken een nauwkeurige be—

nadering van de werkelijke met het net uitgewisselde hoeveelheid energie.
b. Onzekerheden in de geschatte meetgegevens komen ten laste van de aangeslotene.
De meetverantwoordelijke of netbeheerder hanteert per pregrammatfidseenheId—éPIEE—mmuten] o—nbalans—
verrekeningsperiode een van de volgende methoden om de geschatte meetgegevens te bepalen en communi—
ceert de gehanteerde methodeIn het bericht met de meetgegevens:
A Indien er sprake is van één of meer productie—installaties achter de aansluiting, wordt er voor de energie—

uitwisseling vanuit de installatie naar het net een nul geschat. Voor de energieuitwisseling vanuit het net
naar de installatie wordt de onder B beschreven methode gehanteerd er van uitgaande dat de productie—
installaties niet produceren, tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere in—
formatie ontvangt, waarbij de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een bereke—
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ning kan maken van de geproduceerde elektriciteit, en de daaruit volgende energieuitwisseling met het
net.B Indien er sprake is van uitsluitend energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie:
a. De meetverantwoordelijke of netbeheerder schat op basis van het gemiddelde verbruik van dezelfdeprogrammatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode van drie weken voor desbetreffende allocatie-

dag vermenigvuldigd met de in C genoemde onzekerheidsfactor fo,. Daarbij wordt rekening gehouden
met in de Algemene Termijnenwet genoemde feestdagen, waarbij een feestdag wordt geschat als eenzondag.
Voorbeeld per onbalansverrekeningsperiode (PTEISP)Schatting PTEISP n = ((PTEISP n dag -3 weken + PTEISP n dag -2 weken + PTEISP n dag -1 week)/3) . (1+ fo)b. tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere informatie ontvangt, waarbijde meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken van de
aan het net onttrokken energie.

C De onzekerheidsfactor fo is tenminste 1,0 procent.
Jaarlijks stelt voor 1 november de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet deze onzekerheidsfactor vast
en publiceert deze op haar website. De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet berekent op basis vande in 3.4.1 ontvangen informatie het procentuele verschil tussen de in de allocatie gebruikte meetgegevens en
de maandelijks verstuurde verbruiksberichten voor aansluitingen waar verschillen zijn opgetreden en stelt de
onzekerheidsfactor fo vast op basis van dit procentuele verschil, rekening houdend met de gestelde minimum-grens en de in de berekeningen opgenomen fo van het voorgaande jaar.

[15-11-1999] besluit 99-005[27-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202155
Samenwerkingscode elektriciteit
(……)

[15-11-1999] besluit 99-005 Artikel 6 Programmaverantwoordelijken BRP's
[15-11-1999] besluit 99-005[27-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202155[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Onverminderd het elders in of krachtens deze code bepaalde erkent de netbeheerder van het landelijk hoog-spanningsnet overeenkomstig de Systeemcode Netcode elektriciteit programmaverantwoordelijken BRP's en
sluit de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zelf ter zake een overeenkomst met programmaver-antwoordelijken BRP's.
De netbeheerders verbinden zich gezamenlijk voor laatstbedoelde overeenkomst een model op te stellen. De
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gehouden alle bepalingen uit de aldus opgestelde mo-delovereenkomst die direct of indirect gevolgen voor andere netbeheerders kunnen hebben, ongewijzigd te
hanteren. Laatstbedoelde andere netbeheerders zijn gehouden de netbeheerder van het landelijk hoogspan-ningsnet de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de uitvoering van het systeem van programmaverant-
woordelijkheid balansverantwoordelijkheid.

(……)

[15-04-2000] besluit 00-011[27-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202149
Begrippencode elektriciteit
Artikel 1.1
(……)

[15-04-2000] besluit 00-011[03-04-2002] besluit 100701/7[16-08-2012] besluit 103897/18[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Aansluitingenregister:Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de aansluitingen op zijn net, waarin per aansluiting die gege-
vens zijn vastgelegd die nodig zijn voor de communicatie tussen netbeheerders en marktpartijen aangaande programmaver-
antwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid, de facilitering van de mutatieprocessen, de uitvoering van het leveranciers-model en de productie van duurzame elektriciteit;

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke]:De [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten
en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in hetaansluitingenregister staat geregistreerd;

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Biedzone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Verordening (EU) 543/2013 voor Nederland, omvattende het geografi-sche gebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone;

[15-04-2000] besluit 00-011[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Programmaverantwoordelijkenregister BRP-register:Een door de system operator netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingericht en beheerd register, waarin de
namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie vermeld
staan van de (rechts)personen die door de system operator netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als program-maverantwoordelijke BRP zijn erkend;

[15-04-2000] besluit 00-011[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Energieprogramma:Een door een programmaverantwoordelijke BRP opgesteld en bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet inge-
diend programma dat voor elke programmatijdseenheid onbalansverrekeningsperiode in een etmaal bevat:(i) het saldo van de transporten over alle aansluitingen waarvoor hij programmaverantwoordelijke is de positie;
(ii) de netto-omvang van alle energietransacties met andere programmaverantwoordelijken het intern commercieel han-

delsprogramma;
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[15-11-1999] besluit 99-005
[27-02-2009] besluit 102466123
[12-05-2016] besluit 20161202155

[15-11-1999] besluit 99-005

[15-11-1999] besluit 99-005
[27-02-2009] besluit 102466123
[12-05-2016] besluit 20161202155
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[15-04-2000] beslui100-011
[27-02-2009] besluit 102466123
[12-05-2016] besluit 20161202149

[15-04-2000] beslui100-011
[03-04-2002] besluit 10070117
[16-08-2012] besluit 103897118
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] besluit 20161202149
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[15-04-2000] besluit 00-011
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[15-04-2000] besluit 00-011
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

ning kan maken van de geproduceerde elektriciteit, en de daaruit volgende energieuitwisseling met het
net.

B Indien er sprake is van uitsluitend energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie:
a. De meetverantwoordelijke of netbeheerder schat op basis van het gemiddelde verbruik van dezelfde

programmatijdseenheieLonbalansverrekeningsperiode van drie weken voor desbetref‘fende allocatie—
dag vermenigvuldigd met de in C genoemde onzekerheidsfactor fm. Daarbij wordt rekening gehouden
met in de Algemene Termijnenwet genoemde feestdagen, waarbij een feestdag wordt geschat als een
zondag.
Voorbeeld per onbalansverrekeningsperiode (P—T—Efl)
SChattlng RTEQn = ((mflndagS weken + adag 72 weken + RTEflndag 71 weed/3) - (1+ f0)

b. tenzij de meetverantwoordelijke na overleg met de aangeslotene andere informatie ontvangt, waarbij
de meetverantwoordelijke met behulp van een indirecte methode een berekening kan maken van de
aan het net onttrokken energie.

C De onzekerheidsfactor f0 is tenminste 1,0 procent.

Jaarlijks stelt voor 1 november de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet deze onzekerheidsfactor vast
en publiceert deze op haar website. De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet berekent op basis van
de in 3.4.1 ontvangen informatie het procentuele verschil tussen de in de allocatie gebruikte meetgegevens en
de maandelijks verstuurde verbruiksberichten voor aansluitingen waar verschillen zijn opgetreden en stelt de
onzekerheidsfactor f0 vast op basis van dit procentuele verschil, rekening houdend met de gestelde minimum—
grens en de in de berekeningen opgenomen fo van het voorgaande jaar.

Samenwerkingscode elektriciteit

(------)

ArtikelG ProgrammaveranfluoerdelijkemBRP's
Onverminderd het elders in of krachtens deze code bepaalde erkent de netbeheerder van het landelijk hoog—
spanningsnet overeenkomstig de SysteemeedeNetcode elektriciteit programmaverantweerdelijkemBRP's en
sluit de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zelf ter zake een overeenkomst met pregrammaver—

De netbeheerders verbinden zich gezamenlijk voor Iaatstbedoelde overeenkomst een model op te stellen. De
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gehouden alle bepalingen uit de aldus opgestelde mo—
delovereenkomst die direct of indirect gevolgen voor andere netbeheerders kunnen hebben, ongewijzigd te
hanteren. Laatstbedoelde andere netbeheerders zijn gehouden de netbeheerder van het landelijk hoogspan—
ningsnet de noodzakelijke medewerking te verlenen bij de uitvoering van het systeem van mement-
weerelelijleheid—balansverantwoordeli'kheid.

(......)

Begrippencode elektriciteit

Artikel 1.1

(------)
Aansluitingenregister:
Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de aansluitingen op zijn net, waarin per aansluiting die gege—
vens zijn vastgelegd die nodig zijn voor de communicatie tussen netbeheerders en marktpartijen aangaande programmaver-
antweerdelijkheid—balansverantwoordeli'kheid de facilitering van de mutatieprocessen, de uitvoering van het leveranciers—
model en de productie van duurzame elektriciteit;

Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijkew meetverantwoordelijke]:
De [leverancier / pregrammaverantweerdelijke—fl/ meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten
en plichten van een [leverancier / pregrammaverantweerelelijke—fi/ meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het
aansluitingenregister staat geregistreerd;
éBiedzone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 2 derde lid van de Verordeninq (EU) 543/2013 voor Nederland omvattende het geografi—
sche gebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone;

Programmerant-IMOeFdelijkenregister—BRP-registe.'
Een door de system—operataentbeheerdervan het landelik hoogspanningsnet ingericht en beheerd register, waarin de
namen, adressen, telefoon— en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie vermeld
staan van de (rechts)personen die door de Wnetbeheerder van het landeli‘k hooqspanninqsnet als program-
maverantweerdelijke—BRP zijn erkend;
Energieprogramma:
Een door een pregrammaverantweerdelijke—B—RPopgesteld en bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnetInge—
diend

programma
dat voor elke

pregrammatijdseenheId—onbalansve'rrekeningsperiode
In een etmaal bevat:

(i) de positie
(ii)

' -- het intern commercieel han—
delsprogramma'
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(iii) de omvang van elke import- en exporttransactie het extern commercieel handelsprogramma;
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Nieuwe [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke]:De [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten
en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zichals zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden;

[15-04-2000] besluit 00-011[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Onbalans:
De per programmatijdseenheid vastgestelde afwijking:- van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma

inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van de meetgegevens van in-voeding en afname op de aansluitingen, waar de programmaverantwoordelijke programmaverantwoordelijk voor is, voor
een programmaverantwoordelijke met volledige erkenning;- van het saldo van de verkoop, export, inkoop en import energietransacties van het goedgekeurde energieprogramma
inclusief goedgekeurde wijzigingen op het goedgekeurde energieprogramma ten opzichte van nul voor een program-
maverantwoordelijke met een handelserkenning;

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Onbalansprijszone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 2, dertiende lid, van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) voor Nederland, omvattendehet geografische gebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone (en valt dus samen met de biedzo-
ne Nederland);

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Onbalanszone Nederland:Het gebied als bedoeld in artikel 2, elfde lid, van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) voor Nederland, omvattende het
geografische gebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone (en valt dus samen met de biedzoneNederland);

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Oude [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke]:
De [leverancier / programmaverantwoordelijke BRP / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechtenen plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden
verwijderd;

[15-04-2000] besluit 00-011[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Programmaverantwoordelijke (PV):
Een marktpartij die door de system operator als programmaverantwoordelijke erkend is en daarmee de programmaverant-woordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren;

[15-04-2000] besluit 00-011[16-08-2012] besluit 103897/18[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

Programmaverantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Wet, en vergunning-houders om programma’s met betrekking tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit op te ste llen of te
doen opstellen ten behoeve van de netbeheerders en zich met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 31, tegedragen overeenkomstig die programma’s;

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Programmeringszone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel 91, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) voor Nederland,omvattende het geografische gebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone (en valt dus samen met
de biedzone Nederland);

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Regelzone Maasvlakte – Groot-Brittannië
Het gebied als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Verordening (EU) 543/2013 voor de verbinding Maasvlakte – Groot-
Brittannië, omvattende de landsgrensoverschrijdende gelijksstroomverbinding met Groot-Brittannië voor zover deze wordtbeheerd door de daarvoor aangewezen interconnector-beheerder overeenkomstig haar wettelijke taken;

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Regelzone NederlandHet gebied als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Verordening (EU) 543/2013 voor Nederland, omvattende het landelijk
hoogspanningsnet, het net op zee en de landsgrensoverschrijdende netten voor zover deze worden beheerd door de netbe-heerder van het landelijke hoogspanningsnet;

[11-03-2007] besluit 102472/8[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Switch:
De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke BRP of meetverantwoordelijke op een aansluiting;

[13-07-2002] besluit 100871/5[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Tariefcorrectiefactor (TCF):Een vermenigvuldigingsfactor die per programmaverantwoordelijke BRP per profielcategorie wordt toegepast indien er
binnen een profielcategorie één of meer tariefcategorieën met zowel normaal- als laaguren van toepassing zijn;

[15-04-2000] besluit 00-011[27-02-2009] besluit 102466/23[12-05-2016] besluit 2016/202149[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

Transactiepartij:
Een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van een erkende programmaverantwoordelijke BRP als
bedoeld in 3.2 van de Systeemcode elektriciteit artikel 10.10 10.2 van de Netcode elektriciteit als partij is vermeld op degrond dat die programmaverantwoordelijke BRP in dat programma een energietransactie met die natuurlijke of rechtsper-
soon verantwoordt;

[15-04-2000] besluit 00-011[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Transportprognose:
Een door de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke BRP per tijdsperiode opgestelde en bij de betreffende
netbeheerder ingediende planning van de som van afname of invoeding per netaansluit- of verzamelpunt dat valt onderde verantwoordelijkheid van de aangeslotene of diens programmaverantwoordelijke BRP;

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Verliesbericht:Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmaverantwoordelijke BRP of oude meetver-
antwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en
plichten voor de in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen;

[13-07-2002] besluit 100871/5[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 Verondersteld geprofileerd verbruik (VGV):

energie in

Bijlage 3

[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] besluit 20161202149
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[15-04-2000] beslui100-011
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] besluit 20161202149
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[15-04-2000] beslui100-011
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[15-04-2000] beslui100-011
[16-08-2012] besluit 103897118
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] besluit 20161202149
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[11-03-2007] besluit 10247218
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] besluit 20161202149
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[13-07-2002] besluit 10087115
[12-07-2018]e516| BR—2018-1417

[15-04-2000] besluit 00-011
[27-02-2009] besluit 102466123
[12-05-2016] besluit 20161202149
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[15-04-2000] beslui100-011
[12-07-2018] voorstel BR—201 8-141 7

[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] besluit 20161202149
[12-07-2018] voorstel BR—2018-1417

[13-07-2002] besluit 10087115
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
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Wijzigingen in overige codes met uitzondering van Informatiecode elektriciteit en gas

(iii) deemvangwanelkeJmpeFtLenexpefitransaetie het extern commercieel handelsprogramma'

Nieuwe [Ieverancier / programmaverant-weerdelijke—fl/ meetverantwoordelijke]:
De [Ieverancier / pregrammaveranhweerelelijkefi/ meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten
en plichten van een [leverancier/ pregrammaveranMeerdelijkefl/ meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zich
als zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden;

Onbalanspriiszone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 2 dertiende lid van de Verordeninq (EU) 2017/2195 (GL EB) voor Nederland omvattende
het qeoqrafische qebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone (en valt dus samen met de biedzo—
ne Nederland)‘

Onbalanszone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 2 elfde lid, van de Verordeninq (EU) 2017/2195 (GL EB) voor Nederland, omvattende het
qeoqrafische qebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone (en valt dus samen met de biedzone
Nederland)‘
Oude [Ieverancier / programmaverantweordelijkeBRP I meetverantwoordelijke]:
De [Ieverancier / pregrammaveranaweerdelijkeBRP / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten
en plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden
verwijderd;

Programmeringszone Nederland:
Het gebied als bedoeld in artikel 3 tweede lid onderdeel 91 van de Verordening (EU) 201711485 (GL SO) voor Nederland
omvattende het geografische gebied van Nederland en de Nederlandse exclusieve economische zone (en valt dus samen met
de biedzone Nederland)"
iRegelzone Maasvlakte — Groot-Brittannié
Het qebied als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Verordeninq (EU) 543/2013 voor de verbinding Maasvlakte — Groot—
Brittannié omvattende de landsgrensoverschriidende qeli'ksstroomverbindinq met Groot—Brittannié voor zover deze wordt
beheerd door de daarvoor aangewezen interconnector—beheerder overeenkomstig haar wetteli'ke taken‘
iRegelzone Nederland
Het gebied als bedoeld in artikel 2 zesde lid van de Verordeninq (EU) 543/2013 voor Nederland omvattende het landeli'k
hoogspanningsnet het net 09 zee en de landsgrensoverschriidende netten voor zover deze worden beheerd door de netbe—
heerder van het landeliike hoogspanningsnet‘

Switch:
De wisseling van leverancier, pregr‘ammaverantweerdelijke—BRP of meetverantwoordelijke op een aansluiting;

Tariefcorrectiefactor (1'CF):
Een vermenigvuldigingsfactor die per pregrammaveranhueerdelijke—flper profielcategorie wordt toegepast indien er
binnen een profielcategorie één of meer tariefcategorieén met zowel normaal— als Iaaguren van toepassing zijn;
Transactiepartij:
Een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van een erkende—pregrammaverantweerdelijke—flals
bedoeld in 3:2—van—de—Systeemeeele—elektrieiteit—artikel 10710—102 van de Netcode elektriciteit als partij is vermeld op de
grond dat die pregrammaverantweerdelijkefiin dat programma een energietransactie met die natuurlijke of rechtsper—
soon verantwoordt;

Transportprognose:
Een door de aangeslotene of diens pmgranmavemnmeerdelijkeflper tijdsperiode opgestelde en bij de betref‘fende
netbeheerder ingediende planning van de som van afname of invoeding per netaansluit— of verzamelpunt dat valt onder
de verantwoordelijkheid van de aangeslotene of diens pregrammaverantweerdelijke—fi
Verliesbericht:
Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude pregrammaverantweerdelijke—fl of oude meetver—
antwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en
plichten voor de in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen;
Verondersteld geprofileerd verbruik (VGV):
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[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 De profielfractie (PF) vermenigvuldigd met de tariefcorrectiefactor (TCF), de klimaatcorrectiefactor (KCF) en de som van de
standaardjaarverbruiken van alle afnemers aangeslotenen per programmaverantwoordelijke BRP in een profielcategorie ineen bepaalde tariefcategorie;

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202149[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
Verwervingsbericht:Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaverantwoordelijke BRP of nieuwe
meetverantwoordelijke bevestigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de
rechten en plichten voor de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen;

[15-04-2000] besluit 00-011[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 Verzamelpunt:
Een punt in het net, aan te wijzen door de netbeheerder, dat gebruikt kan worden door de programmaverantwoordelijkenBRP's voor het opgeven van hun transportprognoses zijnde de som van de transportprognoses van de netaansluitpunten
van die programmaverantwoordelijke BRP op lager gelegen spanningsniveaus achter het desbetreffende punt;

netbeheer I: nederland
energie in beweging

Bijlage 3 Wijzigingen in overige codes met uitzondering van Informatiecode elektriciteit en gas

[12‘07'201SIV00'5‘9' “2013—1417 EDe profielfractie (PF) vermenigvuldigd met de tariefcorrectiefactor (TCF), de klimaatcorrectiefactor (KCF) en de som van de
Estandaardjaarverbruiken van alle Waangeslotenen per programmaverantweerdefijkeBRP in een profielcategorie in
Eeen bepaalde tariefcategorie;

[01-08-2013] besluit 103834/122 EVerwervingsbericht:
[12-05-2016] besluit 20161202149 - . . .

WWW
.

[12-07-2018]voorstelBR—2018-1417EHet
berlcht

waarmee
de

netbeheerder
aan de nleuwe

leveranCIet, nleowe . DRP
of

nleuwegmeetverantwoordeluke bevestlgt dat de desbetrefiende marktpartu met Ingang van de datum In het verwervmgsberlcht de
Erechten en plichten voor de in het venNervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen;

[15-04-20001beslui100-011 EVelzameIpunt:

[12‘07'20181Vm'5m' BR'2018'1417 EEen punt in het net, aan te wijzen door de netbeheerder, dat gebruikt kan worden door de pregaanmaveranhfleeréet-ijken
EBRP'S voor het opgeven van hun transportprognoses zijnde de som van de transportprognoses van de netaansluitpunten
Evan die pmgmnmaverantweerdefijkeBRP op lager gelegen spanningsniveaus achter het desbetreffende punt;
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De oranje gemarkeerde wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018-1386 n.a.v. de NC RfG.
Deze wijzigingen komen overeen met die uit de informatieve bijlage 7 uit genoemd codewijzigingsvoorstel,
met uitzondering van de wijzigingen in de artikelen uit paragraaf 6.3 die op basis van codewijzigingsvoorstel
BR-2018-1417 naar de Netcode elektriciteit worden overgeheveld.
De groen gemarkeerde wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018-1417 n.a.v. de GL EB.

Aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas n.a.v. de GL EB:
A. De paragrafen 6.2.3, 6.3.3 tot en met 6.3.10 en 6.3.13 van de Informatiecode elektriciteit en gas worden

geschrapt.
Toelichting: De inhoud van deze paragrafen komt terug in paragraaf 10.3, de artikelen 10.15 tot en met 10.23, van de Netcode elektriciteit. Deze wijzi-
gingen zijn niet in hierna volgende tabel met codeteksten opgenomen.

B. Verwijzingen naar 6.3.5 en 6.3.10:
1. In artikel 6.3.1.2 wordt "6.3.5.10" vervangen door: "artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektrici-

teit" (2x);
2. In artikel 6.3.1.4 wordt "6.3.5 tot en met 6.3.12" vervangen door: "6.3.11 en 6.3.12";
3. In artikel B2.1.7 wordt "bepalingen 6.3.5 en 6.3.10 van deze code" vervangen door: "artikelen 10.17

en 10.22 van de Netcode elektriciteit";
4. In artikel B2.2.6 wordt "6.3.5 en 6.3.10" vervangen door: "de artikelen 10.17 en 10.22 van de Netco-

de elektriciteit";
Toelichting: Verwijzingen naar artikelen uit paragraaf 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 en 6.3.13 zitten alleen in de naar de Netcode elektriciteit
overgehevelde artikelen. Dus zijn er in de Informatiecode elektriciteit en gas geen aanvullende wijzigingen van verwijzingen nodig.

C. In artikel 1.1.11 wordt "de programmaverantwoordelijke" vervangen door "de BRP".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijke" vervangen door "BRP" omdat dat gedefinieerd is in de GL EB. In de
Informatiecode elektriciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijke" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt deze wij-
ziging in artikel 1.1.11 aangebracht. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijke" blijven staan.

D. In de artikelen 6.3.12.1, 6.3.12.2, 6.3.12.3, B1.0.1 en B1.1.3 wordt "programmaverantwoordelijkheid"
vervangen door "balansverantwoordelijkheid".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkheid" vervangen door "balansverantwoordelijkheid". In de Informatie-
code elektriciteit en gas wordt "programmaverantwoordelijkheid" uitsluitend gebruikt in artikelen die alleen over elektriciteit gaan. Dus kan het ook in
de Informatiecode elektriciteit en gas vervangen worden door "balansverantwoordelijkheid".

E. Na artikelen 1.1.12 wordt een nieuw artikel 1.1.13 toegevoegd:
1.1.13 Daar waar in deze regeling sprake is van het programmaverantwoordelijkenregister, wordt in

geval van elektriciteit het BRP-register bedoeld.
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkenregister" vervangen door "BRP-register". In de Informatiecode elek-
triciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijkenregister" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt dit nieuwe artikel
1.1.13 toegevoegd. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijkenregister" blijven staan.

Bijlage 4 Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas

De oranje gemarkeerde Wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018—1386 n.a.v. de NC RfG.
Deze wijzigingen komen overeen met die uit de informatieve bijlage 7 uit genoemd codewijzigingsvoorstel,
met uitzondering van de Wijzigingen in de artikelen uit paragraaf 6.3 die op basis van codewijzigingsvoorstel
BR-2018—1417 naar de Netcode elektriciteit worden overgeheveld.

De groen gemarkeerde wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018-1417 n.a.v. de GL EB.

Aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas n.a.v. de GL EB:

A. De paragrafen 6.2.3, 6.3.3 tot en met 6.3.10 en 6.3.13 van de Informatiecode elektriciteit en gas worden
geschrapt.
Toelichting: De inhoud van deze paragrafen komt terug in paragraaf 10.3, de artikelen 10.15 tot en met 10.23, van de Netcode elektriciteit. Deze wijzi—

gingen Zijn niet in hierna volgende tabel met codeteksten opgenomen.

Verwijzingen naar 6.3.5 en 6.3.10:
1. In artikel 6.3.1.2 wordt "6.3.5.10" vervangen door: "artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektrici-

teit" (2x);
2. In artikel 6.3.1.4 wordt "6.3.5 tot en met 6.3.12" vervangen door: "6.3.11 en 6.3.12";
3. In artikel B2.1.7 wordt "bepalingen 6.3.5 en 6.3.10 van deze code" vervangen door: "artikelen 10.17

en 10.22 van de Netcode elektriciteit";
4. In artikel B2.2.6 wordt "6.3.5 en 6.3.10" vervangen door: "de artikelen 10.17 en 10.22 van de Netco-

de elektriciteit";
Toelichting: Verwijzingen naar artikelen uit paragraaf 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 en 6.3.13 Zitten alleen in de naar de Netcode elektriciteit

overgehevelde artikelen. Dus Zijn er in de Informatiecode elektriciteit en gas geen aanvullende Wijzigingen van venNijzingen nodig.

In artikel 1.1.11 wordt "de programmaverantwoordelijke" vervangen door "de BRP".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijke" vervangen door "BRP" omdat dat gedefinieerd is in de GL EB. In de

Informatiecode elektriciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijke" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt deze wij—

Ziging in artikel 1.1.11 aangebracht. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijke" blijven staan.

In de artikelen 6.3.12.1, 6.3.12.2, 6.3.12.3, B1 .01 en B1.1.3 wordt "programmaverantwoordelijkheid"
vervangen door "balansverantwoordeIijkheid".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkheid" vervangen door "balansverantwoordelijkheid". In de Informatie—

code elektriciteit en gas wordt "programmaverantwoordelijkheid" uitsluitend gebruikt in artikelen die alleen over elektriciteit gaan. Dus kan het 00k in

de Informatiecode elektriciteit en gas vervangen worden door "baIansverantwoordelijkheid".

Na artikelen 1.1.12 wordt een nieuw artikel 1.1.13 toegevoegd:
1.1.13 Daar waar in deze regeling sprake is van het programmaverantwoordelijkenregister, wordt in

geval van elektriciteit het BRP-register bedoeld.
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkenregister" vervangen door "BRP—register". In de Informatiecode elek—

triciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijkenregister" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt dit nieuwe artikel

1.1.13 toegevoegd. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijkenregister" blijven staan.
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[11-03-2007] besluit 102472/8[12-05-2016] besluit 2016/202148 Informatiecode elektriciteit en gas
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1.1.11 Daar waar in deze regeling sprake is van een programmaverantwoordelijke, wordt de programmaverantwoordelijke BRPbedoeld voor elektriciteit en de erkende programmaverantwoordelijke voor gas.
(……)

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1.1.13 Daar waar in deze regeling sprake is van het programmaverantwoordelijkenregister, wordt in geval van elektriciteit het
BRP-register bedoeld.

(……)
[11-03-2007] besluit 102472/8[01-07-2007] besluit 102442/3[01-04-2011] besluit 102669_3/9[01-01-2013] besluit 103876/14[01-08-2013] besluit 103834/122[26-07-2014] besluit 2014/203916[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

2.1.5 In aanvulling op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van grootverbruikaansluitingen
met inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Elektriciteitswet 1998, de volgendegegevens op:
a. de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grondvan 2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of in-

dien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;
(……)

(……)
[11-03-2007] besluit 102472/8[01-04-2011] besluit 102669_3/9[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

2.1.11 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet respectievelijk de beheerder van het landelijk gastransportnetverlenen de andere netbeheerders desgevraagd inzage in het programmaverantwoordelijkenregister, bedoeld in para-
graaf 3.3 van de Systeemcode elektriciteit artikel 10.13 10.3 van de Netcode elektriciteit en paragraaf 3.2 van de Trans-
portcode gas LNB.

(……)
[13-02-2009] besluit 102706/14[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

2.9.1.1 De netbeheerder kan ten behoeve van de uitbetaling van compensatievergoedingen, bedoeld in 6.3.1 artikel 8.8 van deNetcode elektriciteit en 4.2.1 van de Aansluit- en transportcode gas RNB, tot uiterlijk dertig werkdagen nadat een sto-
ring is opgetreden de contactgegevens en bankrekeningnummers van de aangeslotenen behorende bij de getroffenkleinverbruikaansluitingen opvragen bij de leveranciers.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

2.11.2 Naar aanleiding van de ontvangen opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting controleert de netbe-heerder of:
a. de melding volledig en syntactisch correct is;b. de EAN-code van de aansluiting voor komt in zijn aansluitingenregister;
c. de meetverantwoordelijke geregistreerd staat in het MV-register
d. de EAN-code betrekking heeft op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel 2.1.1.13 2.9 van de Netcodeelektriciteit.

[01-08-2013] besluit 103834/122[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
2.11.3 De opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting wordt niet uitgevoerd als één of meer van de contro-les, bedoeld in 2.11.2, een negatief resultaat opleveren. De netbeheerder bericht dit uiterlijk de werkdag na ontvangst

van de opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting aan de opvragende meetverantwoordelijke envermeldt daarbij:
a. de EAN-code van de aansluiting;
b. de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;c. de EAN-code van de opvragende meetverantwoordelijke;
d. de reden van het niet uitvoeren van de opvraag:1° de opvraag van de gegevens van het primaire deel van de meetinrichting is niet volledig of syntactisch onjuist;

2° de EAN-code van de aansluiting is onbekend;
3° de meetverantwoordelijke komt niet voor in het MV-register;4° de EAN-code heeft betrekking op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel 2.1.1.13 2.9 van de Netco-

de elektriciteit.e. indien aangeleverd in de opvraag: het referentienummer van de meetverantwoordelijke;
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[26-07-2014] besluit 2014/203916[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

5.3.2.5 Het verbruik voor een kleinverbruikaansluiting zonder meetinrichting wordt door de regionale netbeheerder bepaald opbasis van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage B2 wordt bepaald voor zover het eeninstallatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;
b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage B1.3 wordt bepaald voor zover heteen andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft met dien

ten verstande dat de regionale netbeheerder het standaardjaarverbruik bepaalt op basis van de gegevens genoemd
in 2.1.3.6 artikel 2.30, tweede lid, van de Netcode elektriciteit.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

6.1.1.2 De meetverantwoordelijke stelt voor mutatieprocessen, zoals bedoeld in 6.1.1.1, geen meterstand vast voor gasaanslui-tingen behorend tot de afnamecategorie GGV, GXX, GIS of GIN, bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas, of
voor elektriciteitsaansluitingen die onbemeten zijn op grond van 2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektrici-
teit.

(……)

Bijlage 4

[11-03-2007] besluit 10247218
[12-05-2016] beslui120161202148

[01-08-2013] besluil 1038341122
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[11-03-2007] besluit 10247218
[01-07-2007] besluit 10244213
[01-04-2011] besluit 1026697319
[01-01-2013] besluit 103876114
[01-08-2013] besluit 1038341122
[26-07-2014] beslui120141203916
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[11-03-2007] besluit 10247218
[01-04-2011] besluit 1026697319
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[13—02-2009] besluit 102706114
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122
[24-03-201 8] beslui120171203224
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122
[24-03-201 8] beslui120171203224
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01 -08-201 3] besluit 1038341122
[26-07-2014] beslui120141203916
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

2.11.3
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Informatiecode elektriciteit en gas

Daar waar in deze regeling sprake is van een programmaverantwoordelijke, wordt de pregrammaverantweerdelijkeBRP
bedoeld voor elektriciteit en de erkende programmaverantwoordelijke voor gas.

Daar waar in deze reqelinq sprake is van het proqrammaverantwoordeli'kenregister wordt in geval van elektriciteit het
BRP—register bedoeld.

In aanvulling op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van grootverbruikaansluitingen
met inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Elektriciteitswet 1998, de volgende
gegevens op:
a. de bedrijfs—EAN—code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grond

van ZTléé—artikel 2.30 eerste lid van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of in—
dien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs—EAN—code van de netbeheerder;

(------)

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet respectievelijk de beheerder van het landelijk gastransportnet
verlenen de andere netbeheerders desgevraagd inzage in het programmaverantwoordelijkenregister, bedoeld in penta-
gaafgé—vaH—ele—Systeencweée—elektHeiteR—afiikel—LQTB—IOS van de Netcode elektriciteit en paragraaf 3.2 van de Trans—
portcode gas LNB.

De netbeheerder kan ten behoeve van de uitbetaling van compensatievergoedingen, bedoeld in 63$artikel 8.8 van de
Netcode elektriciteit en 4.2.1 van de Aansluit— en transportcode gas RNB, tot uiterlijk dertig werkdagen nadat een sto—
ring is opgetreden de contactgegevens en bankrekeningnummers van de aangeslotenen behorende bij de getrof‘fen
kleinverbruikaansluitingen opvragen bij de leveranciers.

Naar aanleiding van de ontvangen opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting controleert de netbe—
heerder of:
a. de melding volledig en syntactisch correct is;
b de EAN—code van de aansluiting voor komt in zijn aansluitingenregister;
c. de meetverantwoordelijke geregistreerd staat in het MV—register
d de EAN—code betrekking heeft op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel EATER—fivan de Netcode

elektriciteit.

De opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting wordt niet uitgevoerd als één of meer van de contro—
les, bedoeld in 2.11.2, een negatief resultaat opleveren. De netbeheerder bericht dit uiterlijk de werkdag na ontvangst
van de opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting aan de opvragende meetverantwoordelijke en
vermeldt daarbij:
a. de EAN—code van de aansluiting;
b de bedrijfs—EAN—code van de netbeheerder;
c. de EAN—code van de opvragende meetverantwoordelijke;
d de reden van het niet uitvoeren van de opvraag:

1° de opvraag van de gegevens van het primaire deel van de meetinrichting is niet volledig of syntactisch onjuist;
2° de EAN—code van de aansluiting is onbekend;
3° de meetverantwoordelijke komt niet voor in het MV—register;
4° de EAN—code heeft betrekking op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel Mfivan de Netco—

de elektriciteit.
e. indien aangeleverd in de opvraag: het referentienummer van de meetverantwoordelijke;

Het verbruik voor een kleinverbruikaansluiting zonder meetinrichting wordt door de regionale netbeheerder bepaald op
basis van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 82 wordt bepaald voor zover het een

installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;
b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 31.3 wordt bepaald voor zover het

een andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft met dien
ten verstande dat de regionale netbeheerder het standaardjaawerbruik bepaalt op basis van de gegevens genoemd
in wanikel 2.30 tweede lid van de Netcode elektriciteit.

De meetverantwoordelijke stelt voor mutatieprocessen, zoals bedoeld in 6.1.1.1, geen meterstand vast voor gasaanslui—
tingen behorend tot de afnamecategorie GGV, GXX, 615 of GIN, bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas, of
voor elektriciteitsaansluitingen die onbemeten Zijn op grond van 271$.—Evartikel 2.30 eerste lid van de Netcode elektrici—
teit.

12juli 2018
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[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
6.2.2.6 Maandelijks, uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens, zoals bedoeld in 6.2.2.1

betrekking hebben, verstrekt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder:a. de werkelijke (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie, onderscheiden naar normaaluren en
laaguren, in het overdrachtspunt van de aansluiting, waarbij in geval van een meetinrichting met één telwerk dezebeide hoeveelheden worden bepaald op basis van de 15-minutenwaarden;

b. de tellerstand(en) (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk);
c. de bij de tellerstanden behorende vermenigvuldigingsfactoren;d. indien van toepassing de kWmax of de hoeveelheid met het net uitgewisselde blindenergie.
Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop demeetgegevens betrekking heeft en overeenkomstig hetgeen daaromtrent in 3.8 en 4.1 van de Systeemcode elektriciteit
paragraaf 13.5 van de Netcode elektriciteit is bepaald, waarbij voor ‘erkende programmaverantwoordelijke’ dient teworden gelezen ‘meetverantwoordelijke’.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

6.3.1.2 De netbeheerder bewaakt, mede op basis van zijn aansluitingenregister, de ontvangst van meetgegevens van aangeslo-tenen, die hij op grond van paragraaf 6.2 van deze regeling van de desbetreffende meetverantwoordelijken moet ont-
vangen op volledigheid. Bij geconstateerde tekortkomingen informeert de netbeheerder de meetverantwoordelijke enstelt hij de desbetreffende meetverantwoordelijke zonodig in gebreke. Indien de meetverantwoordelijke de eventueel
geconstateerde tekortkomingen zoals bedoeld in 4.1a.1 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.2.1 niet opheft, meldt de net-
beheerder dit aan de aangeslotene, aan de Autoriteit Consument en Markt en aan de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet. Indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van de in deze paragraaf beschreven processen, wor-
den de desbetreffende meetgegevens overeenkomstig de in 6.3.5.10 artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektriciteitvastgesteld en geeft de netbeheerder daarbij aan dat er sprake is van overeenkomstig 6.3.5.10 artikel 10.17, elfde lid,
van de Netcode elektriciteit vastgestelde meetgegevens.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6.3.1.4 De in 6.3.5 tot 6.3.11 en met 6.3.12 bedoelde overdracht van meetgegevens en indiening van verzoeken vindt plaats

overeenkomstig het elektronische berichtenverkeer, bedoeld in hoofdstuk 9.
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
6.3.11.1 De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de hoeveelheid op het net ingevoededuurzame of wkk-elektriciteit per aansluiting, of, indien 2.9.2a artikel 3.2, eerste lid, van de Netcode elektriciteit van toe-

passing is, per productie-installatie van een groen- of wkkproducent door.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

6.3.11.2 De netbeheerder geeft aan de groen- of wkk-producent de hoeveelheid op het net ingevoede duurzame of wkk-elektriciteit per aansluiting, of, indien 2.9.2a artikel 3.2, eerste lid, van de Netcode elektriciteit van toepassing is, per pro-
ductie-installatie door.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6.3.12.1 De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A op laag-

spanningsniveau jaarlijks, of zoveel vaker als de netbeheerder een meterstand van de meetverantwoordelijke ontvangt,aan de leverancier die voor de desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid
draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energiealsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener-
gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwerken, door, ten-
zij op grond van een aansluit- en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengeko-men. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand genoemd in het
aansluitingenregister.

[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
6.3.12.2 [vervallen] De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A op laagspan-

ningsniveau en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW maandelijks aan de leverancier die voor dedesbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid draagt of laat dragen, de laat-
ste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie alsmede de hoeveelheid in de
tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische energie, onderscheiden naar nor-maaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwerken, door, tenzij op grond van een aan-
sluit- en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze overdracht vanmeetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens be-
trekking hebben.

[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
6.3.12.3 De netbeheerder geeft per aansluiting met een gecontracteerd transportvermogen groter dan of gelijk aan 100 kWgrootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A maandelijks of zoveel vaker als overeengekomen

aan de leverancier die voor de desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheiddraagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener-
gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren, door, tenzij op grond van een aansluit- en transportovereenkomstmet de desbetreffende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiter-
lijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

7.1 De allocatie en reconciliatie elektriciteit wordt uitgevoerd overeenkomstig de Systeemcode elektriciteit hoofdstuk 10van de Netcode elektriciteit.
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
9.1.4 Het in paragraaf 3.8 en paragraaf 4.1 van de Systeemcode elektriciteit artikel 13.16 van de Netcode elektriciteit bedoel-de CPS centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Bijlage 4

[01-08-2013] besluil 1038341122 6,226
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluil 1038341122 6312
[15-12-2015] voorslel BR—15-1072
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 6.3.1.4
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluil 1038341122 6,311.1
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluil 1038341122 63112
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluil 1038341122 6.3.12.2
[15-12-2015] voorslel BR—15-1072
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluil 1038341122 6,312.3
[15-12-2015] voorslel BR—15-1072
[12-07-2018] voorslel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 71
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122 9.1.4
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
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(------)
[01-08-2013] besluil 1038341122 6,312.1

Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas

Maandelijks, uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens, zoals bedoeld in 6.2.2.1
betrekking hebben, verstrekt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder:
a. de werkelijke (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie, onderscheiden naar normaaluren en

Iaaguren, in het overdrachtspunt van de aansluiting, waarbij in geval van een meetinrichting met één telwerk deze
beide hoeveelheden worden bepaald op basis van de 15—minutenwaarden;

b. de tellerstand(en) (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk);
c. de bij de tellerstanden behorende vermenigvuldigingsfactoren;
d. indien van toepassing de kax of de hoeveelheid met het net uitgewisselde blindenergie.

Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de
meetgegevens betrekking heeft en overeenkomstig hetgeen daaromtrentIn MAJ—vendeéysteemeedeuelekmeiteit
[Lraqraaf 13.5 van de Netcode elektriciteit is bepaald, waarbij voor 'erkende programmaverantwoordelijke dient te
worden gelezen 'meetverantwoordelijke'.

De netbeheerder bewaakt, mede op basis van Zijn aansluitingenregister, de ontvangst van meetgegevens van aangeslo—
tenen, die hij op grond van paragraaf 6.2 van deze regeling van de desbetreffende meetverantwoordelijken moet ont—
vangen op volledigheid. Bij geconstateerde tekortkomingen informeert de netbeheerder de meetverantwoordelijke en
stelt hij de desbetref'fende meetverantwoordelijke zonodig in gebreke. Indien de meetverantwoordelijke de eventueel
geconstateerde tekortkomingen zoals bedoeld in 4:1a.—1—van—ele—Meeteede—Eleletrieiteit—6.3.2.1 niet opheft, meldt de net—
beheerder dit aan de aangeslotene, aan de Autoriteit Consument en Markt en aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet. Indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van de in deze paragraaf beschreven processen, wor—
den de desbetreffende meetgegevens overeenkomstig Wankel 10.17 elfde lid van de Netcode elektriciteit
vastgesteld en geeft de netbeheerder daarbij aan dat er sprake is van overeenkomstig 6%710—artikel 10.17 elfde lid
van de Netcode elektriciteit vastgestelde meetgegevens.

De in W6311 en M6312 bedoelde overdracht van meetgegevens en indiening van verzoeken vindt plaats
overeenkomstig het elektronische berichtenverkeer, bedoeld in hoofdstuk 9.

De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de hoeveelheid op het net ingevoede
duurzame of wkk—elektriciteit per aansluiting, of, indien 2923artikel 3.2 eerste lid van de Netcode elektriciteit van toe—
passing is, per productie—installatie van een groen— of wkkproducent door.

De netbeheerder geeft aan de groen— of wkk—producent de hoeveelheid op het net ingevoede duurzame of wkk—
elektriciteit per aansluiting, of, indien %¥&artikel 3.2 eerste lid van de Netcode elektriciteit van toepassing is, per pro—
ductie—installatie door.

De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A op Iaag—
spanningsniveau jaarlijks, of zoveel vaker als de netbeheerder een meterstand van de meetverantwoordelijke ontvangt,
aan de leverancier die voor de desbetref‘fende aansluiting pregrammaveranhueerdelijkheid—balansverantwoordeli‘kheid
draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener—
gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwerken, door, te n—
zij op grond van een aansluit— en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengeko—
men. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand genoemd in het
aansluitingenregister.

vervallen !- -- :---- =.

De netbeheerder geeft per ..
qrootverbruikaansluitinq met een doorlaatwaarde qroter dan 3x80A maandelijks of zoveel vaker als overeengekomen
aan de leverancier die voor de desbetref‘fende aansluiting pregmmmaverantweerdelfikhaébalansverantwoordeli kheid
draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener—
gie, onderscheiden naar normaaluren en Iaaguren, door, tenzij op grond van een aansluit— en transportovereenkomst
met de desbetref‘fende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiter-
lijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben.

De allocatie en reconciliatie elektriciteit wordt uitgevoerd overeenkomstig de Systeemeeele—eleletrieiteit—hoofdstuk 10
van de Netcode elektriciteit.

HetIn mmnmdeéysteenmededektHeMartikel 13.16 van de Netcode elektriciteit bedoel—
de GPS centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
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(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[18-12-2015] besluit 2015/207581[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

9.1.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1 stelt de uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3, het elektronische berichten-verkeer, bedoeld in 9.1.2, open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributiesystemen die voldoen aan de
voorwaarden genoemd in artikel 2.7.5 5.8 van de Netcode elektriciteit. Daarbij stelt de uitvoeringsorganisatie de be-heerder van het desbetreffende gesloten distributiesysteem op de hoogte van de in artikel 9.1.2 bedoelde regels door
toezending daarvan.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B1.0.1 Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen, zoals bedoeld in 5.3.2.5 en 6.3.2.1, organiseert

een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elek-triciteit een overlegplatform, waarin naast een delegatie van het representatief deel van de ondernemingen die zich be-
zighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit tevens zitting hebben alle programmaverantwoor-
delijken die programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid dragen voor aangeslotenen met een gecon-
tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B1.1.3 Uiterlijk 1 week nadat het voorstel, bedoeld in B1.1.2 is gedaan, besluit het overlegplatform ex artikel B1.0.1 over dit

voorstel en wordt de aldus vastgestelde set profielen onverwijld gezonden aan alle netbeheerders en programmaver-antwoordelijken die programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid dragen voor aangeslotenen met een
gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

B2.1.1 In het geval de aansluiting van een installatie voor openbare verlichting op grond van 2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van
de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij andersovereengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder de volgende gegevens:
a. het aantal lampen (inclusief voorschakelapparatuur) behorende tot de installatie;
b. het vermogen per lamp (inclusief voorschakelapparatuur);en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak, voor zover van toepassing, vooraf:
c. het brandschema (inclusief onderhoud)d. de tijden dat de installatie wordt gedimd en het vermogen van de lampen (inclusief voorschakelapparatuur) in ge-

dimde situatie.
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B2.1.7 Op het belastingprofiel bedoeld in B2.1.2, B2.1.3 respectievelijk B2.1.4 zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen
6.3.5 en 6.3.10 van deze code artikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-05-2016] besluit 2016/202148[01-07-2017] besluit 2017/203275

B2.2.1 In het geval een aansluiting van een installatie, niet zijnde een installatie voor openbare verlichting, op grond van 2.1.3.5artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aan-
geslotene, tenzij anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder het vermogen van de installatie,
zowel in normale bedrijfstoestand als – voor zover van toepassing – in de situatie dat de installatie is gedimd respectie-velijk buiten bedrijf is en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak – voor zover van toepassing – vooraf de tijden
waarop de installatie zich in één van deze bedrijfstoestanden bevindt.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B2.2.6 Op het belastingprofiel bedoeld in B2.2.2 respectievelijk B2.2.3 zijn – voor zover van toepassing – 6.3.5 en 6.3.10 de

artikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.
(……)

[07-06-2017] voorstel NEDU-17006[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 In B7.1 onder 2.1.5, onderdeel a:
(……)
de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grond van2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of indien sprake
is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;
(……)

Bijlage 4

[01-08-2013] besluit 1038341122 9.1.8
[18—12-2015] beslui120151207581
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122 3101
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 31.1.3
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 32.1.1
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122 32.1.7
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 3221
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
[12-05-2016] beslui120161202148
[01-07-2017] beslui120171203275

[01-08-2013] besluit 1038341122 3226
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1 stelt de uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3, het elektronische berichten—
verkeer, bedoeld in 9.1.2, open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributiesystemen die voldoen aan de
voonNaarden genoemd in artikel 277$—flvan de Netcode elektriciteit. Daarbij stelt de uitvoeringsorganisatie de be—
heerder van het desbetref‘fende gesloten distributiesysteem op de hoogte van de in artikel 9.1.2 bedoelde regels door
toezending daarvan.

Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen, zoals bedoeld in 5.3.2.5 en 6.3.2.1, organiseert
een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van ele k—
triciteit een overlegplatform, waarin naast een delegatie van het representatief deel van de ondernemingen die zich be—
zighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit tevens Zitting hebben alle programmaverantwoo r—
delijken die pregrammaverantweerdelijleheid—balansverantwoordeli'kheid dragen voor aangeslotenen met een gecon—
tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

Uiterlijk 1 week nadat het voorstel, bedoeld in B1.1.2 is gedaan, besluit het overlegplatform ex artikel B1.0.1 over dit
voorstel en wordt de aldus vastgestelde set profielen onverwijld gezonden aan alle netbeheerders en programmaver—
antwoordelijken die pregramnaverantweerdelijkheid—balansverantwoordeli'kheid dragen voor aangeslotenen met een
gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

In het geval de aansluiting van een installatie voor openbare verlichting op grond van ZTlééiartikel 2.30 eerste lid van
de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij anders
overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder de volgende gegevens:
a. het aantal lampen (inclusief voorschakelapparatuur) behorende tot de installatie;
b. het vermogen per lamp (inclusief voorschakelapparatuur);
en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak, voor zover van toepassing, vooraf:
c. het brandschema (inclusief onderhoud)
d. de tijden dat de installatie wordt gedimd en het vermogen van de lampen (inclusief voorschakelapparatuur) in ge—

dimde situatie.

Op het belastingprofiel bedoeld in B2.1.2, B2.1.3 respectievelijk B2.1.4 zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen
Wmeezeeodeartikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.

In het geval een aansluiting van een installatie, niet zijnde een installatie voor openbare verlichting, op grond van 243%
artikel 2.30 eerste lid van de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aa n—
geslotene, tenzij anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder het vermogen van de installatie,
zowel in normale bedrijfstoestand als — voor zover van toepassing — in de situatie dat de installatie is gedimd respectie—
velijk buiten bedrijf is en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak — voor zover van toepassing — vooraf de tijden
waarop de installatie zich in één van deze bedrijfstoestanden bevindt.

Op het belastingprofiel bedoeld in 32.2.2 respectievelijk 32.2.3 Zijn — voor zover van toepassing — WE
artikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.

[07-06-20171v00rslelNEW-17005 in 37.1 onder 2.1.5, onderdeel a:
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

BR-2018-1417 — Bijlage 4

(------)
de bedriifs—EAN—code van de meetverantwoordeli'ke dan wel indien sprake is van een aansluiting waarbi' op grond van
Qaéé—artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit qeen comptabele meetinrichtinq aanweziq is of indien sprake
is van een aansluitinq zoals bedoeld in B3.4.7, de bedriifs—EAN—code van de netbeheerder

(------)
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De oranje gemarkeerde wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018-1386 n.a.v. de NC RfG.
Deze wijzigingen komen overeen met die uit de informatieve bijlage 7 uit genoemd codewijzigingsvoorstel,
met uitzondering van de wijzigingen in de artikelen uit paragraaf 6.3 die op basis van codewijzigingsvoorstel
BR-2018-1417 naar de Netcode elektriciteit worden overgeheveld.
De groen gemarkeerde wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018-1417 n.a.v. de GL EB.

Aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas n.a.v. de GL EB:
A. De paragrafen 6.2.3, 6.3.3 tot en met 6.3.10 en 6.3.13 van de Informatiecode elektriciteit en gas worden

geschrapt.
Toelichting: De inhoud van deze paragrafen komt terug in paragraaf 10.3, de artikelen 10.15 tot en met 10.23, van de Netcode elektriciteit. Deze wijzi-
gingen zijn niet in hierna volgende tabel met codeteksten opgenomen.

B. Verwijzingen naar 6.3.5 en 6.3.10:
1. In artikel 6.3.1.2 wordt "6.3.5.10" vervangen door: "artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektrici-

teit" (2x);
2. In artikel 6.3.1.4 wordt "6.3.5 tot en met 6.3.12" vervangen door: "6.3.11 en 6.3.12";
3. In artikel B2.1.7 wordt "bepalingen 6.3.5 en 6.3.10 van deze code" vervangen door: "artikelen 10.17

en 10.22 van de Netcode elektriciteit";
4. In artikel B2.2.6 wordt "6.3.5 en 6.3.10" vervangen door: "de artikelen 10.17 en 10.22 van de Netco-

de elektriciteit";
Toelichting: Verwijzingen naar artikelen uit paragraaf 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 en 6.3.13 zitten alleen in de naar de Netcode elektriciteit
overgehevelde artikelen. Dus zijn er in de Informatiecode elektriciteit en gas geen aanvullende wijzigingen van verwijzingen nodig.

C. In artikel 1.1.11 wordt "de programmaverantwoordelijke" vervangen door "de BRP".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijke" vervangen door "BRP" omdat dat gedefinieerd is in de GL EB. In de
Informatiecode elektriciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijke" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt deze wij-
ziging in artikel 1.1.11 aangebracht. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijke" blijven staan.

D. In de artikelen 6.3.12.1, 6.3.12.2, 6.3.12.3, B1.0.1 en B1.1.3 wordt "programmaverantwoordelijkheid"
vervangen door "balansverantwoordelijkheid".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkheid" vervangen door "balansverantwoordelijkheid". In de Informatie-
code elektriciteit en gas wordt "programmaverantwoordelijkheid" uitsluitend gebruikt in artikelen die alleen over elektriciteit gaan. Dus kan het ook in
de Informatiecode elektriciteit en gas vervangen worden door "balansverantwoordelijkheid".

E. Na artikelen 1.1.12 wordt een nieuw artikel 1.1.13 toegevoegd:
1.1.13 Daar waar in deze regeling sprake is van het programmaverantwoordelijkenregister, wordt in

geval van elektriciteit het BRP-register bedoeld.
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkenregister" vervangen door "BRP-register". In de Informatiecode elek-
triciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijkenregister" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt dit nieuwe artikel
1.1.13 toegevoegd. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijkenregister" blijven staan.

Bijlage 4 Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas

De oranje gemarkeerde Wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018—1386 n.a.v. de NC RfG.
Deze wijzigingen komen overeen met die uit de informatieve bijlage 7 uit genoemd codewijzigingsvoorstel,
met uitzondering van de Wijzigingen in de artikelen uit paragraaf 6.3 die op basis van codewijzigingsvoorstel
BR-2018—1417 naar de Netcode elektriciteit worden overgeheveld.

De groen gemarkeerde wijzigingen komen voort uit codewijzigingsvoorstel BR-2018-1417 n.a.v. de GL EB.

Aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas n.a.v. de GL EB:

A. De paragrafen 6.2.3, 6.3.3 tot en met 6.3.10 en 6.3.13 van de Informatiecode elektriciteit en gas worden
geschrapt.
Toelichting: De inhoud van deze paragrafen komt terug in paragraaf 10.3, de artikelen 10.15 tot en met 10.23, van de Netcode elektriciteit. Deze wijzi—

gingen Zijn niet in hierna volgende tabel met codeteksten opgenomen.

Verwijzingen naar 6.3.5 en 6.3.10:
1. In artikel 6.3.1.2 wordt "6.3.5.10" vervangen door: "artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektrici-

teit" (2x);
2. In artikel 6.3.1.4 wordt "6.3.5 tot en met 6.3.12" vervangen door: "6.3.11 en 6.3.12";
3. In artikel B2.1.7 wordt "bepalingen 6.3.5 en 6.3.10 van deze code" vervangen door: "artikelen 10.17

en 10.22 van de Netcode elektriciteit";
4. In artikel B2.2.6 wordt "6.3.5 en 6.3.10" vervangen door: "de artikelen 10.17 en 10.22 van de Netco-

de elektriciteit";
Toelichting: Verwijzingen naar artikelen uit paragraaf 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 en 6.3.13 Zitten alleen in de naar de Netcode elektriciteit

overgehevelde artikelen. Dus Zijn er in de Informatiecode elektriciteit en gas geen aanvullende Wijzigingen van venNijzingen nodig.

In artikel 1.1.11 wordt "de programmaverantwoordelijke" vervangen door "de BRP".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijke" vervangen door "BRP" omdat dat gedefinieerd is in de GL EB. In de

Informatiecode elektriciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijke" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt deze wij—

Ziging in artikel 1.1.11 aangebracht. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijke" blijven staan.

In de artikelen 6.3.12.1, 6.3.12.2, 6.3.12.3, B1 .01 en B1.1.3 wordt "programmaverantwoordelijkheid"
vervangen door "balansverantwoordeIijkheid".
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkheid" vervangen door "balansverantwoordelijkheid". In de Informatie—

code elektriciteit en gas wordt "programmaverantwoordelijkheid" uitsluitend gebruikt in artikelen die alleen over elektriciteit gaan. Dus kan het 00k in

de Informatiecode elektriciteit en gas vervangen worden door "baIansverantwoordelijkheid".

Na artikelen 1.1.12 wordt een nieuw artikel 1.1.13 toegevoegd:
1.1.13 Daar waar in deze regeling sprake is van het programmaverantwoordelijkenregister, wordt in

geval van elektriciteit het BRP-register bedoeld.
Toelichting: In de elektriciteitscodes wordt overal "programmaverantwoordelijkenregister" vervangen door "BRP—register". In de Informatiecode elek—

triciteit en gas kunnen we dat niet doen, omdat "programmaverantwoordelijkenregister" ook voor gas wordt gebruikt. Dus wordt dit nieuwe artikel

1.1.13 toegevoegd. Dan kan overal in de rest van de Informatiecode elektriciteit en gas "programmaverantwoordelijkenregister" blijven staan.
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[11-03-2007] besluit 102472/8[12-05-2016] besluit 2016/202148 Informatiecode elektriciteit en gas
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1.1.11 Daar waar in deze regeling sprake is van een programmaverantwoordelijke, wordt de programmaverantwoordelijke BRPbedoeld voor elektriciteit en de erkende programmaverantwoordelijke voor gas.
(……)

[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 1.1.13 Daar waar in deze regeling sprake is van het programmaverantwoordelijkenregister, wordt in geval van elektriciteit het
BRP-register bedoeld.

(……)
[11-03-2007] besluit 102472/8[01-07-2007] besluit 102442/3[01-04-2011] besluit 102669_3/9[01-01-2013] besluit 103876/14[01-08-2013] besluit 103834/122[26-07-2014] besluit 2014/203916[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

2.1.5 In aanvulling op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van grootverbruikaansluitingen
met inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Elektriciteitswet 1998, de volgendegegevens op:
a. de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grondvan 2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of in-

dien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;
(……)

(……)
[11-03-2007] besluit 102472/8[01-04-2011] besluit 102669_3/9[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

2.1.11 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet respectievelijk de beheerder van het landelijk gastransportnetverlenen de andere netbeheerders desgevraagd inzage in het programmaverantwoordelijkenregister, bedoeld in para-
graaf 3.3 van de Systeemcode elektriciteit artikel 10.13 10.3 van de Netcode elektriciteit en paragraaf 3.2 van de Trans-
portcode gas LNB.

(……)
[13-02-2009] besluit 102706/14[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

2.9.1.1 De netbeheerder kan ten behoeve van de uitbetaling van compensatievergoedingen, bedoeld in 6.3.1 artikel 8.8 van deNetcode elektriciteit en 4.2.1 van de Aansluit- en transportcode gas RNB, tot uiterlijk dertig werkdagen nadat een sto-
ring is opgetreden de contactgegevens en bankrekeningnummers van de aangeslotenen behorende bij de getroffenkleinverbruikaansluitingen opvragen bij de leveranciers.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

2.11.2 Naar aanleiding van de ontvangen opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting controleert de netbe-heerder of:
a. de melding volledig en syntactisch correct is;b. de EAN-code van de aansluiting voor komt in zijn aansluitingenregister;
c. de meetverantwoordelijke geregistreerd staat in het MV-register
d. de EAN-code betrekking heeft op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel 2.1.1.13 2.9 van de Netcodeelektriciteit.

[01-08-2013] besluit 103834/122[24-03-2018] besluit 2017/203224[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
2.11.3 De opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting wordt niet uitgevoerd als één of meer van de contro-les, bedoeld in 2.11.2, een negatief resultaat opleveren. De netbeheerder bericht dit uiterlijk de werkdag na ontvangst

van de opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting aan de opvragende meetverantwoordelijke envermeldt daarbij:
a. de EAN-code van de aansluiting;
b. de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;c. de EAN-code van de opvragende meetverantwoordelijke;
d. de reden van het niet uitvoeren van de opvraag:1° de opvraag van de gegevens van het primaire deel van de meetinrichting is niet volledig of syntactisch onjuist;

2° de EAN-code van de aansluiting is onbekend;
3° de meetverantwoordelijke komt niet voor in het MV-register;4° de EAN-code heeft betrekking op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel 2.1.1.13 2.9 van de Netco-

de elektriciteit.e. indien aangeleverd in de opvraag: het referentienummer van de meetverantwoordelijke;
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[26-07-2014] besluit 2014/203916[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

5.3.2.5 Het verbruik voor een kleinverbruikaansluiting zonder meetinrichting wordt door de regionale netbeheerder bepaald opbasis van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage B2 wordt bepaald voor zover het eeninstallatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;
b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage B1.3 wordt bepaald voor zover heteen andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft met dien

ten verstande dat de regionale netbeheerder het standaardjaarverbruik bepaalt op basis van de gegevens genoemd
in 2.1.3.6 artikel 2.30, tweede lid, van de Netcode elektriciteit.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

6.1.1.2 De meetverantwoordelijke stelt voor mutatieprocessen, zoals bedoeld in 6.1.1.1, geen meterstand vast voor gasaanslui-tingen behorend tot de afnamecategorie GGV, GXX, GIS of GIN, bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas, of
voor elektriciteitsaansluitingen die onbemeten zijn op grond van 2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektrici-
teit.

(……)

Bijlage 4

[11-03-2007] besluit 10247218
[12-05-2016] beslui120161202148

[01-08-2013] besluil 1038341122
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[11-03-2007] besluit 10247218
[01-07-2007] besluit 10244213
[01-04-2011] besluit 1026697319
[01-01-2013] besluit 103876114
[01-08-2013] besluit 1038341122
[26-07-2014] beslui120141203916
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[11-03-2007] besluit 10247218
[01-04-2011] besluit 1026697319
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[13—02-2009] besluit 102706114
[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122
[24-03-201 8] beslui120171203224
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122
[24-03-201 8] beslui120171203224
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01 -08-201 3] besluit 1038341122
[26-07-2014] beslui120141203916
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorslel BR-2018-1386

2.11.3
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Informatiecode elektriciteit en gas

Daar waar in deze regeling sprake is van een programmaverantwoordelijke, wordt de pregrammaverantweerdelijkeBRP
bedoeld voor elektriciteit en de erkende programmaverantwoordelijke voor gas.

Daar waar in deze reqelinq sprake is van het proqrammaverantwoordeli'kenregister wordt in geval van elektriciteit het
BRP—register bedoeld.

In aanvulling op 2.1.3 neemt de netbeheerder in het aansluitingenregister ten aanzien van grootverbruikaansluitingen
met inbegrip van de aansluitingen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Elektriciteitswet 1998, de volgende
gegevens op:
a. de bedrijfs—EAN—code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grond

van ZTléé—artikel 2.30 eerste lid van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of in—
dien sprake is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs—EAN—code van de netbeheerder;

(------)

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet respectievelijk de beheerder van het landelijk gastransportnet
verlenen de andere netbeheerders desgevraagd inzage in het programmaverantwoordelijkenregister, bedoeld in penta-
gaafgé—vaH—ele—Systeencweée—elektHeiteR—afiikel—LQTB—IOS van de Netcode elektriciteit en paragraaf 3.2 van de Trans—
portcode gas LNB.

De netbeheerder kan ten behoeve van de uitbetaling van compensatievergoedingen, bedoeld in 63$artikel 8.8 van de
Netcode elektriciteit en 4.2.1 van de Aansluit— en transportcode gas RNB, tot uiterlijk dertig werkdagen nadat een sto—
ring is opgetreden de contactgegevens en bankrekeningnummers van de aangeslotenen behorende bij de getrof‘fen
kleinverbruikaansluitingen opvragen bij de leveranciers.

Naar aanleiding van de ontvangen opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting controleert de netbe—
heerder of:
a. de melding volledig en syntactisch correct is;
b de EAN—code van de aansluiting voor komt in zijn aansluitingenregister;
c. de meetverantwoordelijke geregistreerd staat in het MV—register
d de EAN—code betrekking heeft op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel EATER—fivan de Netcode

elektriciteit.

De opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting wordt niet uitgevoerd als één of meer van de contro—
les, bedoeld in 2.11.2, een negatief resultaat opleveren. De netbeheerder bericht dit uiterlijk de werkdag na ontvangst
van de opvraag gegevens van het primaire deel van de meetinrichting aan de opvragende meetverantwoordelijke en
vermeldt daarbij:
a. de EAN—code van de aansluiting;
b de bedrijfs—EAN—code van de netbeheerder;
c. de EAN—code van de opvragende meetverantwoordelijke;
d de reden van het niet uitvoeren van de opvraag:

1° de opvraag van de gegevens van het primaire deel van de meetinrichting is niet volledig of syntactisch onjuist;
2° de EAN—code van de aansluiting is onbekend;
3° de meetverantwoordelijke komt niet voor in het MV—register;
4° de EAN—code heeft betrekking op een secundair allocatiepunt als bedoeld in artikel Mfivan de Netco—

de elektriciteit.
e. indien aangeleverd in de opvraag: het referentienummer van de meetverantwoordelijke;

Het verbruik voor een kleinverbruikaansluiting zonder meetinrichting wordt door de regionale netbeheerder bepaald op
basis van:
a. het belastingprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 82 wordt bepaald voor zover het een

installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft;
b. het verbruiksprofiel dat overeenkomstig de systematiek beschreven in bijlage 31.3 wordt bepaald voor zover het

een andere installatie dan een installatie voor openbare verlichting of een verkeersregelinstallatie betreft met dien
ten verstande dat de regionale netbeheerder het standaardjaawerbruik bepaalt op basis van de gegevens genoemd
in wanikel 2.30 tweede lid van de Netcode elektriciteit.

De meetverantwoordelijke stelt voor mutatieprocessen, zoals bedoeld in 6.1.1.1, geen meterstand vast voor gasaanslui—
tingen behorend tot de afnamecategorie GGV, GXX, 615 of GIN, bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas, of
voor elektriciteitsaansluitingen die onbemeten Zijn op grond van 271$.—Evartikel 2.30 eerste lid van de Netcode elektrici—
teit.

12juli 2018
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[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
6.2.2.6 Maandelijks, uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens, zoals bedoeld in 6.2.2.1

betrekking hebben, verstrekt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder:a. de werkelijke (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie, onderscheiden naar normaaluren en
laaguren, in het overdrachtspunt van de aansluiting, waarbij in geval van een meetinrichting met één telwerk dezebeide hoeveelheden worden bepaald op basis van de 15-minutenwaarden;

b. de tellerstand(en) (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk);
c. de bij de tellerstanden behorende vermenigvuldigingsfactoren;d. indien van toepassing de kWmax of de hoeveelheid met het net uitgewisselde blindenergie.
Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop demeetgegevens betrekking heeft en overeenkomstig hetgeen daaromtrent in 3.8 en 4.1 van de Systeemcode elektriciteit
paragraaf 13.5 van de Netcode elektriciteit is bepaald, waarbij voor ‘erkende programmaverantwoordelijke’ dient teworden gelezen ‘meetverantwoordelijke’.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417

6.3.1.2 De netbeheerder bewaakt, mede op basis van zijn aansluitingenregister, de ontvangst van meetgegevens van aangeslo-tenen, die hij op grond van paragraaf 6.2 van deze regeling van de desbetreffende meetverantwoordelijken moet ont-
vangen op volledigheid. Bij geconstateerde tekortkomingen informeert de netbeheerder de meetverantwoordelijke enstelt hij de desbetreffende meetverantwoordelijke zonodig in gebreke. Indien de meetverantwoordelijke de eventueel
geconstateerde tekortkomingen zoals bedoeld in 4.1a.1 van de Meetcode Elektriciteit 6.3.2.1 niet opheft, meldt de net-
beheerder dit aan de aangeslotene, aan de Autoriteit Consument en Markt en aan de netbeheerder van het landelijkhoogspanningsnet. Indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van de in deze paragraaf beschreven processen, wor-
den de desbetreffende meetgegevens overeenkomstig de in 6.3.5.10 artikel 10.17, elfde lid, van de Netcode elektriciteitvastgesteld en geeft de netbeheerder daarbij aan dat er sprake is van overeenkomstig 6.3.5.10 artikel 10.17, elfde lid,
van de Netcode elektriciteit vastgestelde meetgegevens.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6.3.1.4 De in 6.3.5 tot 6.3.11 en met 6.3.12 bedoelde overdracht van meetgegevens en indiening van verzoeken vindt plaats

overeenkomstig het elektronische berichtenverkeer, bedoeld in hoofdstuk 9.
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
6.3.11.1 De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de hoeveelheid op het net ingevoededuurzame of wkk-elektriciteit per aansluiting, of, indien 2.9.2a artikel 3.2, eerste lid, van de Netcode elektriciteit van toe-

passing is, per productie-installatie van een groen- of wkkproducent door.
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

6.3.11.2 De netbeheerder geeft aan de groen- of wkk-producent de hoeveelheid op het net ingevoede duurzame of wkk-elektriciteit per aansluiting, of, indien 2.9.2a artikel 3.2, eerste lid, van de Netcode elektriciteit van toepassing is, per pro-
ductie-installatie door.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 6.3.12.1 De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A op laag-

spanningsniveau jaarlijks, of zoveel vaker als de netbeheerder een meterstand van de meetverantwoordelijke ontvangt,aan de leverancier die voor de desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid
draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energiealsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener-
gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwerken, door, ten-
zij op grond van een aansluit- en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengeko-men. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand genoemd in het
aansluitingenregister.

[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
6.3.12.2 [vervallen] De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A op laagspan-

ningsniveau en een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW maandelijks aan de leverancier die voor dedesbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid draagt of laat dragen, de laat-
ste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie alsmede de hoeveelheid in de
tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische energie, onderscheiden naar nor-maaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwerken, door, tenzij op grond van een aan-
sluit- en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze overdracht vanmeetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens be-
trekking hebben.

[01-08-2013] besluit 103834/122[15-12-2015] voorstel BR-15-1072[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417
6.3.12.3 De netbeheerder geeft per aansluiting met een gecontracteerd transportvermogen groter dan of gelijk aan 100 kWgrootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A maandelijks of zoveel vaker als overeengekomen

aan de leverancier die voor de desbetreffende aansluiting programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheiddraagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener-
gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren, door, tenzij op grond van een aansluit- en transportovereenkomstmet de desbetreffende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiter-
lijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

7.1 De allocatie en reconciliatie elektriciteit wordt uitgevoerd overeenkomstig de Systeemcode elektriciteit hoofdstuk 10van de Netcode elektriciteit.
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
9.1.4 Het in paragraaf 3.8 en paragraaf 4.1 van de Systeemcode elektriciteit artikel 13.16 van de Netcode elektriciteit bedoel-de CPS centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Bijlage 4

[01-08-2013] besluil 1038341122 6,226
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluil 1038341122 6312
[15-12-2015] voorslel BR—15-1072
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 6.3.1.4
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluil 1038341122 6,311.1
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluil 1038341122 63112
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluil 1038341122 6.3.12.2
[15-12-2015] voorslel BR—15-1072
[12-07-2018] vourstel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluil 1038341122 6,312.3
[15-12-2015] voorslel BR—15-1072
[12-07-2018] voorslel BR—2018-1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 71
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122 9.1.4
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
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(------)
[01-08-2013] besluil 1038341122 6,312.1

Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas

Maandelijks, uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens, zoals bedoeld in 6.2.2.1
betrekking hebben, verstrekt de meetverantwoordelijke aan de netbeheerder:
a. de werkelijke (gecorrigeerde) hoeveelheid met het net uitgewisselde energie, onderscheiden naar normaaluren en

Iaaguren, in het overdrachtspunt van de aansluiting, waarbij in geval van een meetinrichting met één telwerk deze
beide hoeveelheden worden bepaald op basis van de 15—minutenwaarden;

b. de tellerstand(en) (normaaltelwerk en laagtelwerk of in geval van een meetinrichting met één telwerk: enkeltelwerk);
c. de bij de tellerstanden behorende vermenigvuldigingsfactoren;
d. indien van toepassing de kax of de hoeveelheid met het net uitgewisselde blindenergie.

Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk de tiende werkdag van de maand na de maand waarop de
meetgegevens betrekking heeft en overeenkomstig hetgeen daaromtrentIn MAJ—vendeéysteemeedeuelekmeiteit
[Lraqraaf 13.5 van de Netcode elektriciteit is bepaald, waarbij voor 'erkende programmaverantwoordelijke dient te
worden gelezen 'meetverantwoordelijke'.

De netbeheerder bewaakt, mede op basis van Zijn aansluitingenregister, de ontvangst van meetgegevens van aangeslo—
tenen, die hij op grond van paragraaf 6.2 van deze regeling van de desbetreffende meetverantwoordelijken moet ont—
vangen op volledigheid. Bij geconstateerde tekortkomingen informeert de netbeheerder de meetverantwoordelijke en
stelt hij de desbetref'fende meetverantwoordelijke zonodig in gebreke. Indien de meetverantwoordelijke de eventueel
geconstateerde tekortkomingen zoals bedoeld in 4:1a.—1—van—ele—Meeteede—Eleletrieiteit—6.3.2.1 niet opheft, meldt de net—
beheerder dit aan de aangeslotene, aan de Autoriteit Consument en Markt en aan de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet. Indien dit noodzakelijk is voor de voortgang van de in deze paragraaf beschreven processen, wor—
den de desbetreffende meetgegevens overeenkomstig Wankel 10.17 elfde lid van de Netcode elektriciteit
vastgesteld en geeft de netbeheerder daarbij aan dat er sprake is van overeenkomstig 6%710—artikel 10.17 elfde lid
van de Netcode elektriciteit vastgestelde meetgegevens.

De in W6311 en M6312 bedoelde overdracht van meetgegevens en indiening van verzoeken vindt plaats
overeenkomstig het elektronische berichtenverkeer, bedoeld in hoofdstuk 9.

De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de hoeveelheid op het net ingevoede
duurzame of wkk—elektriciteit per aansluiting, of, indien 2923artikel 3.2 eerste lid van de Netcode elektriciteit van toe—
passing is, per productie—installatie van een groen— of wkkproducent door.

De netbeheerder geeft aan de groen— of wkk—producent de hoeveelheid op het net ingevoede duurzame of wkk—
elektriciteit per aansluiting, of, indien %¥&artikel 3.2 eerste lid van de Netcode elektriciteit van toepassing is, per pro—
ductie—installatie door.

De netbeheerder geeft per grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde kleiner dan of gelijk aan 3x80A op Iaag—
spanningsniveau jaarlijks, of zoveel vaker als de netbeheerder een meterstand van de meetverantwoordelijke ontvangt,
aan de leverancier die voor de desbetref‘fende aansluiting pregrammaveranhueerdelijkheid—balansverantwoordeli‘kheid
draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener—
gie, onderscheiden naar normaaluren en laaguren als er sprake is van een meetinrichting met twee telwerken, door, te n—
zij op grond van een aansluit— en transportovereenkomst met de desbetreffende aangeslotene anders is overeengeko—
men. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiterlijk op de vijftiende werkdag van de maand genoemd in het
aansluitingenregister.

vervallen !- -- :---- =.

De netbeheerder geeft per ..
qrootverbruikaansluitinq met een doorlaatwaarde qroter dan 3x80A maandelijks of zoveel vaker als overeengekomen
aan de leverancier die voor de desbetref‘fende aansluiting pregmmmaverantweerdelfikhaébalansverantwoordeli kheid
draagt of laat dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en) voor de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie
alsmede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbetreffende aansluiting uitgewisselde elektrische ener—
gie, onderscheiden naar normaaluren en Iaaguren, door, tenzij op grond van een aansluit— en transportovereenkomst
met de desbetref‘fende aangeslotene anders is overeengekomen. Deze overdracht van meetgegevens vindt plaats uiter-
lijk op de vijftiende werkdag van de maand na de maand waarop de meetgegevens betrekking hebben.

De allocatie en reconciliatie elektriciteit wordt uitgevoerd overeenkomstig de Systeemeeele—eleletrieiteit—hoofdstuk 10
van de Netcode elektriciteit.

HetIn mmnmdeéysteenmededektHeMartikel 13.16 van de Netcode elektriciteit bedoel—
de GPS centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
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(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[18-12-2015] besluit 2015/207581[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

9.1.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1 stelt de uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3, het elektronische berichten-verkeer, bedoeld in 9.1.2, open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributiesystemen die voldoen aan de
voorwaarden genoemd in artikel 2.7.5 5.8 van de Netcode elektriciteit. Daarbij stelt de uitvoeringsorganisatie de be-heerder van het desbetreffende gesloten distributiesysteem op de hoogte van de in artikel 9.1.2 bedoelde regels door
toezending daarvan.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B1.0.1 Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen, zoals bedoeld in 5.3.2.5 en 6.3.2.1, organiseert

een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elek-triciteit een overlegplatform, waarin naast een delegatie van het representatief deel van de ondernemingen die zich be-
zighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit tevens zitting hebben alle programmaverantwoor-
delijken die programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid dragen voor aangeslotenen met een gecon-
tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B1.1.3 Uiterlijk 1 week nadat het voorstel, bedoeld in B1.1.2 is gedaan, besluit het overlegplatform ex artikel B1.0.1 over dit

voorstel en wordt de aldus vastgestelde set profielen onverwijld gezonden aan alle netbeheerders en programmaver-antwoordelijken die programmaverantwoordelijkheid balansverantwoordelijkheid dragen voor aangeslotenen met een
gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-05-2016] besluit 2016/202148[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

B2.1.1 In het geval de aansluiting van een installatie voor openbare verlichting op grond van 2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van
de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij andersovereengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder de volgende gegevens:
a. het aantal lampen (inclusief voorschakelapparatuur) behorende tot de installatie;
b. het vermogen per lamp (inclusief voorschakelapparatuur);en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak, voor zover van toepassing, vooraf:
c. het brandschema (inclusief onderhoud)d. de tijden dat de installatie wordt gedimd en het vermogen van de lampen (inclusief voorschakelapparatuur) in ge-

dimde situatie.
(……)

[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B2.1.7 Op het belastingprofiel bedoeld in B2.1.2, B2.1.3 respectievelijk B2.1.4 zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen
6.3.5 en 6.3.10 van deze code artikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386[12-05-2016] besluit 2016/202148[01-07-2017] besluit 2017/203275

B2.2.1 In het geval een aansluiting van een installatie, niet zijnde een installatie voor openbare verlichting, op grond van 2.1.3.5artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aan-
geslotene, tenzij anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder het vermogen van de installatie,
zowel in normale bedrijfstoestand als – voor zover van toepassing – in de situatie dat de installatie is gedimd respectie-velijk buiten bedrijf is en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak – voor zover van toepassing – vooraf de tijden
waarop de installatie zich in één van deze bedrijfstoestanden bevindt.

(……)
[01-08-2013] besluit 103834/122[12-07-2018] voorstel BR-2018-1417 B2.2.6 Op het belastingprofiel bedoeld in B2.2.2 respectievelijk B2.2.3 zijn – voor zover van toepassing – 6.3.5 en 6.3.10 de

artikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.
(……)

[07-06-2017] voorstel NEDU-17006[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386 In B7.1 onder 2.1.5, onderdeel a:
(……)
de bedrijfs-EAN-code van de meetverantwoordelijke dan wel, indien sprake is van een aansluiting waarbij op grond van2.1.3.5 artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit geen comptabele meetinrichting aanwezig is of indien sprake
is van een aansluiting zoals bedoeld in B3.4.7, de bedrijfs-EAN-code van de netbeheerder;
(……)
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[01-08-2013] besluit 1038341122 9.1.8
[18—12-2015] beslui120151207581
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122 3101
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 31.1.3
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 32.1.1
[12-05-2016] beslui120161202148
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386

[01-08-2013] besluit 1038341122 32.1.7
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

[01-08-2013] besluit 1038341122 3221
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
[12-05-2016] beslui120161202148
[01-07-2017] beslui120171203275

[01-08-2013] besluit 1038341122 3226
[12-07-2018] vourstel BR—2018—1417

Wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1 stelt de uitvoeringsorganisatie, bedoeld in 9.1.3, het elektronische berichten—
verkeer, bedoeld in 9.1.2, open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributiesystemen die voldoen aan de
voonNaarden genoemd in artikel 277$—flvan de Netcode elektriciteit. Daarbij stelt de uitvoeringsorganisatie de be—
heerder van het desbetref‘fende gesloten distributiesysteem op de hoogte van de in artikel 9.1.2 bedoelde regels door
toezending daarvan.

Ten behoeve van de vaststelling en het beheer van de verbruiksprofielen, zoals bedoeld in 5.3.2.5 en 6.3.2.1, organiseert
een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van ele k—
triciteit een overlegplatform, waarin naast een delegatie van het representatief deel van de ondernemingen die zich be—
zighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit tevens Zitting hebben alle programmaverantwoo r—
delijken die pregrammaverantweerdelijleheid—balansverantwoordeli'kheid dragen voor aangeslotenen met een gecon—
tracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

Uiterlijk 1 week nadat het voorstel, bedoeld in B1.1.2 is gedaan, besluit het overlegplatform ex artikel B1.0.1 over dit
voorstel en wordt de aldus vastgestelde set profielen onverwijld gezonden aan alle netbeheerders en programmaver—
antwoordelijken die pregramnaverantweerdelijkheid—balansverantwoordeli'kheid dragen voor aangeslotenen met een
gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW.

In het geval de aansluiting van een installatie voor openbare verlichting op grond van ZTlééiartikel 2.30 eerste lid van
de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aangeslotene, tenzij anders
overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder de volgende gegevens:
a. het aantal lampen (inclusief voorschakelapparatuur) behorende tot de installatie;
b. het vermogen per lamp (inclusief voorschakelapparatuur);
en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak, voor zover van toepassing, vooraf:
c. het brandschema (inclusief onderhoud)
d. de tijden dat de installatie wordt gedimd en het vermogen van de lampen (inclusief voorschakelapparatuur) in ge—

dimde situatie.

Op het belastingprofiel bedoeld in B2.1.2, B2.1.3 respectievelijk B2.1.4 zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen
Wmeezeeodeartikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.

In het geval een aansluiting van een installatie, niet zijnde een installatie voor openbare verlichting, op grond van 243%
artikel 2.30 eerste lid van de Netcode elektriciteit niet is voorzien van een comptabele meetinrichting, verstrekt de aa n—
geslotene, tenzij anders overeengekomen, eenmaal per kwartaal aan de netbeheerder het vermogen van de installatie,
zowel in normale bedrijfstoestand als — voor zover van toepassing — in de situatie dat de installatie is gedimd respectie—
velijk buiten bedrijf is en per door de netbeheerder aan te geven tijdvak — voor zover van toepassing — vooraf de tijden
waarop de installatie zich in één van deze bedrijfstoestanden bevindt.

Op het belastingprofiel bedoeld in 32.2.2 respectievelijk 32.2.3 Zijn — voor zover van toepassing — WE
artikelen 10.17 en 10.22 van de Netcode elektriciteit van kracht.

[07-06-20171v00rslelNEW-17005 in 37.1 onder 2.1.5, onderdeel a:
[17-05-2018] voorstel BR-2018-1386
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(------)
de bedriifs—EAN—code van de meetverantwoordeli'ke dan wel indien sprake is van een aansluiting waarbi' op grond van
Qaéé—artikel 2.30, eerste lid, van de Netcode elektriciteit qeen comptabele meetinrichtinq aanweziq is of indien sprake
is van een aansluitinq zoals bedoeld in B3.4.7, de bedriifs—EAN—code van de netbeheerder

(------)
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Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 
  
Datum 28 juni 2018 
Plaats NBNL, Den Haag 
  
Voorzitter 
Secretaris  
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig 

Namens de representatieve organisaties:  
VMNED:  
E-NL  
VEMW:  , 
PAWEX:  
NVDE:  , 
 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt 
met leveren, transporteren en meten van energie: 
NEDU:  , 
 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL:  , 
TenneT:  , ,  
  
 
COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NOGEPA, NWEA, 
UNETO‑VNI, VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, 
VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 

netbeheer [j nederland
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Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

28 juni 2018

NBNL, Den Haag

—

Namens de representatieve organisaties:

VMNED: —
E-NL —
VEMW: —.—
PAWEX: —
NVDE: —,—

Namens een representatief deel van de pan‘ijen dat zich bezighoudt
met leveren, transporteren en meten van energie:

NEDU: —,—

Namens de gezamenlijke netbeheerders:

NBNL: —.—
TenneT: —,—,-

-

COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NOGEPA, NWEA,
UNETO—VNI, VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN,

VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG
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7. Concept codewijzigingsvoorstel implementatie artikel 18 GL EB (D-2018-09142 t/m D-2018-09146 t/m D-2018-09153)  
TenneT geeft een toelichting. Het voorstel moest ook publiekelijk geconsulteerd worden. Er zijn geen consultatiereacties binnengekomen.  
 NBNL toont de redactionele aanpassingen. 
 VEMW vermoedt dat de complexiteit van het hele speelveld het insturen van een zinvolle reactie lastig maakt.  
 
TenneT voegt toe dat er met de PV’ers uitgebreide bijeenkomsten met de stakeholders zijn geweest. De direct belanghebbenden hebben hun 
commentaar al kunnen geven.  
 
PAWEX vraagt of de nieuwe aggregatoren op de hoogte zijn van de inspraakmogelijkheden.  
 TenneT antwoordt dat de aggregator in het kader van deze code geen zelfstandige speler is. 
 E-NL Het is van belang dat aggregatoren niet gezien worden als “iets nieuws”. De bestaande rollen dekken eigenlijk ook al de aggregator. Wel is er 
binnen de GL toegevoegd dat er een onafhankelijk aggregator mogelijk moet zijn. Dit zijn dus partijen die geen leverancier zijn maar wel een rol willen 
vervullen in de markt door het aggregeren van profielen. ENL is met veel kleine aanbieders in gesprek en licht hen in over de ontwikkelingen. Het is van 
belang dat er, zoals toegelicht door TenneT wel duidelijke afspraken komen hoe deze onafhankelijk aggregatoren opereren. Daarbij te denken aan, 
registratie, programma verantwoordelijkheid, erkenning door bijvoorbeeld TenneT, en andere bijkomende zaken die bij alle andere participanten ook 
gelden. 
 TenneT licht de redactionele en inhoudelijke aanpassingen, ten opzichte van het voorstel dat eerder naar GEN werd gestuurd, toe.  
 TenneT meldt dat een TSO bij de nationale toezichthouder een ontheffing kan aanvragen om uitsluitend symmetrisch te mogen regelen (zowel 
opregelen als afregelen in één bieding). Een symmetrische bieding is voor de voornaamste leveranciers van regelvermogen voordeliger dan een 
asymmetrische bieding. De situatie zal in 2021 opnieuw worden bekeken. VEMW vraagt of dual pricing mogelijk is.  
 

netbeheer I: nederland
energie in beweging
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TenneT geeft een toelichting. Het voorstel moest ook publiekelijk geconsulteerd worden. Er zijn geen consultatiereacties binnengekomen.

NBNL toont de redactionele aanpassingen.

VEMW vermoedt dat de complexiteit van het hele speelveld het insturen van een zinvolle reactie lastig maakt.

TenneT voegt toe dat er met de PV’ers uitgebreide bijeenkomsten met de stakeholders zijn geweest. De direct belanghebbenden hebben hun
commentaar al kunnen geven.

PAWEX vraagt of de nieuwe aggregatoren op de hoogte zijn van de inspraakmogelijkheden.

TenneT antwoordt dat de aggregator in het kader van deze code geen zelfstandige speler is.

E-NL Het is van belang dat aggregatoren niet gezien worden als “iets nieuws”. De bestaande rollen dekken eigenlijk ook al de aggregator. Wel is er
binnen de GL toegevoegd dat er een onafhankelijk aggregator mogelijk moet zijn. Dit zijn dus partijen die geen leverancier zijn maar wel een rol willen
vervullen in de markt door het aggregeren van profielen. ENL is met veel kleine aanbieders in gesprek en licht hen in over de ontwikkelingen. Het is van
belang dat er, zoals toegelicht door TenneT wel duidelijke afspraken komen hoe deze onafhankelijk aggregatoren opereren. Daarbij te denken aan,
registratie, programma verantwoordelijkheid, erkenning door bijvoorbeeld TenneT, en andere bijkomende zaken die bij alle andere participanten ook
gelden.

TenneT licht de redactionele en inhoudelijke aanpassingen, ten opzichte van het voorstel dat eerder naar GEN werd gestuurd, toe.

TenneT meldt dat een TSO bij de nationale toezichthouder een ontheffing kan aanvragen om uitsluitend symmetrisch te mogen regelen (zowel
opregelen als afregelen in één bieding). Een symmetrische bieding is voor de voornaamste leveranciers van regelvermogen voordeliger dan een
asymmetrische bieding. De situatie zal in 2021 opnieuw worden bekeken. VEMW vraagt of dual pricing mogelijk is.
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Volgens TenneT is het wachten op een gestandaardiseerd Europees voorstel. Europese consultaties volgen. TenneT wijst de GEN-leden gewoonlijk op 
de consultaties.  
 
De voorzitter concludeert dat de vergadering unaniem instemt met het doorzenden van het voorstel naar ACM.  
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Bijlage 6 Commentarenmatrix VEMW t.a.v. codewijzigingsvoorstel Implementatie Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) (BR-2018-1417) 
 
commentaar 
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Mening over het voorstel als geheel  

Algemeen 
Pagina 

 x x        x VEMW Delen de gezamenlijke netbeheerders de opvatting dat dit codewijzigingsvoorstel 
geen ingrijpende wijzigingen tot gevolg zal hebben? Of gaat het wel grote gevol-
gen hebben, wanneer in het najaar een nadere invulling gaat plaatsvinden t.a.v. 
dual pricing en de prijsvorming balanceringsenergie? Hoe zal de procedure 
hieromtrent ingevuld worden? 

De voorwaarden voor BRP's (wat tot nog toe de programmaverantwoorde-
lijken zijn) sluiten vrijwel aan op de huidige voorwaarden uit hoofdstuk 3 van 
de Systeemcode elektriciteit en de PV-overeenkomst. Nieuw in de code zijn 
de voorwaarden voor de BSP's. Daarbij hebben we zo goed mogelijk aan 
willen sluiten bij wat nu in uitvoeringsregels staat over het leveren van regel- 
en reservevermogen en primaire reserve. 
Wat betreft de nadere invulling: die voorstellen zijn in internationaal verband 
nog in ontwikkeling en zullen t.z.t. op de in de GL EB voorgeschreven wijze 
geconsulteerd worden. De GEN-leden ontvangen daarvan via NBNL een 
attendering.  

Geen 

Algemeen 
Pagina  

 X X        X VEMW    

Pagina   X X        X VEMW    

Pagina   X X        X VEMW    

Pagina   X X        X VEMW    

 

Artikelsgewijs 

  X X        X VEMW    

                

  X X        X VEMW    
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commentaar categorie representatieve or anisatie commentaar ontvangen reactie van NBNL of NEDU consequenties voor codetekst
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IMening over het voorstel als geheel
Algemeen x x x VEMW Delen de gezamenlijke netbeheerders de opvatting dat dit codewijzigingsvoorstel §De voonNaarden voor BRP's (wat tot nog toe de programmaverantwoorde- Geen
Pagina geen ingrijpende wijzigingen tot gevolg zal hebben? 0f gaat het wel grote gevol- Elijken zijn) sluiten vrijwel aan op de huidige voorwaarden uit hoofdstuk 3 van

gen hebben, wanneer in het najaar een nadere invulling gaat plaatsvinden t.a.v. de Systeemoode elektriciteit en de PV-overeenkomst. Nieuw in de code zijn
dual pricing en de prijsvorming balanceringsenergie? Hoe zal de procedure de voorwaarden voor de BSP's. Daarbij hebben we 20 goed mogelijk aan
hieromtrent ingevuld worden? willen sluiten bij wat nu in uitvoeringsregels staat over het leveren van regel-

en reservevermogen en primaire reserve.
Wat betreft de nadere invulling: die voorstellen zijn in intemationaal verband
nog in ontwikkeling en zullen t.z.t. op de in de GL EB voorgeschreven wijze
geconsulteerd worden. De GEN-Ieden ontvangen daarvan via NBNL een
:atlendering.
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