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Geachte heer Don, 
 
Graag maakt Netbeheer Nedrland gebruik van de door u geboden mogelijkheid om een zienswijze te 
geven op het ontwerpbesluit betreffende het codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van artikel 18 van 
de Verordening (EU) 2017/2195 (kenmerk ACM/UIT/498295, uw zaaknummer ACM/18/032391 
 
In het codewijzigingsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het onderhavige ontwerpbesluit hebben wij 
aangegeven dat er een inhoudelijke samenhang is tussen dat voorstel en het op 15 oktober 2015 bij u 
ingediende codewijzigingsvoorstel BR-15-1072 met betrekking tot de uitfasering van het E3 profiel 
voor grootverbuikaansluitingen kleiner dan 100 kW (hierna 'voorstel uitfaseren E3'). De toepassing 
van de wijzigingen uit het 'voorstel uitfaseren E3' zal tot aanmerkelijke verbetering leiden van de 
onbalansbepaling in het algemeen en voor het desbetreffende klantsegment in het bijzonder. Uit 
oogpunt van doelmatige toepassing van de balanceringsvoorwaarden waarin alle klantsegment op 
gelijke wijze bijdragen aan de onbalansbepaling is het noodzakelijk dat een besluit over het 'voorstel 
uitfaseren E3' uiterlijk gelijktijdig met het besluit over het onderhavige voorstel genomen wordt. Indien 
het 'voorstel uitfaseren E3' nog niet zou zijn ingediend, hadden de desbetreffende wijzigingen wat ons 
betreft integraal deel uit gemaakt van het voorstel op basis van artikel 18 van de GL EB.  
 
Deze inhoudelijke samenhang hebben we in het codewijzigingsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het 
onderhavige ontwerpbesluit, kennelijk onvoldoende duidelijk gemaakt. In het ontwerpbesluit wordt 
geen aandacht besteedt aan deze samenhang noch aan het moment waarop een besluit over het 
'voorstel uitfaseren E3' verwacht kan worden. Wij brengen daarom het grote belang van spoedige 
besluitvorming over het 'voorstel uitfaseren E3' voor de kwaliteit van de onbalansbepaling nogmaals 
onder uw aandacht. 
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Uiterlijk gelijktijdig met een besluit over het voorstel op basis van artikel 18 van de GL EB dient ook 
een besluit genomen te zijn over het 'voorstel uitfaseren E3'. Alternatief is om de wijzigingen die zijn 
voorgesteld in het ‘voorstel uitfaseren E3’ toe te voegen aan het onderhavige dossier. We hebben de 
daartoe benodigde wijzigingen in de bijlage bij deze brief opgenomen. Concreet betekent dat de 
wijzigingen geformuleerd in de bijlage ofwel als onderdeel van het besluit omtrent de 
balanceringsvoorwaarden in de codes dienen te worden aangebracht, ofwel door middel van een 
zelfstandig besluit met dezelfde inwerkingtredingsdatum als het besluit omtrent de 
balanceringsvoorwaarden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
André Jurjus 
directeur 
 



Bijlage benodigde codewijzigingen ten behoeve van het incorporeren van het ‘voorstel 
uitfaseren E3’ in het besluit elektriciteitsbalancering 
 

BR-2018-1554  Pagina 3 van 4 
 

Kenmerk Datum  

BR-2018-1554 26 november 2018  

 
Netcode elektriciteit:  
- In artikel 10.17, vierde lid, dient het zinsdeel "met elk een gecontracteerd transportvermogen 

kleiner dan 0,1 MW" te vervallen. 
 
Meetcode elektriciteit:  
- In paragraaftitel 2.3 dient "aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A" vervangen te worden door 

"kleinverbruikaansluiting". 
- In artikel 2.3.1 dient "aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A" vervangen te worden door 

"kleinverbruikaansluiting". 
- In paragraaftitel 2.4 dient "aansluiting groter dan 3x80A" vervangen te worden door 

"grootverbruikaansluiting". 
- Artikel 2.4.2 dient als volgt te luiden: " In het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel 1, lid 2 of 3-

aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A, is een profielgrootverbruikmeetinrichting aanwezig."   
- In artikel 4.3.4.1 dient "in het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting 

kleiner dan of gelijk aan 3x80A" te worden ingevoegd voor "registreert"; dient de dubbele punt na 
registreert en de opsomming "a." te vervallen en dient onderdeel b.  te vervallen onder vervanging 
van de puntkomma aan het eind van het voormalige onderdeel a. door een punt. 

- Na artikel 4.3.4.2 wordt een nieuw artikel 4.3.4.3 toegevoegd, luidende: "Op een 
profielgrootverbruikmeetinrichting, geplaatst in het (de) overdrachtspunt(en) van een artikel 1, lid 
2 of 3-aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3x80A, is paragraaf 4.2 met uitzondering van 4.2.2 van 
overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van netbeheerder meetverantwoordelijke dient te 
worden gelezen." 

- Artikel 5.2.1 dient als volgt te luiden: "Onverminderd 2.4.1 bepaalt de meetverantwoordelijke bij 
grootverbruikaansluitingen groter dan 3x80A die niet zijn voorzien van een 
telemetriegrootverbruikmeetinrichting en bij productiemeet-inrichtingen tenminste eenmaal per 
maand, tussen de vijfde werkdag voor en de vijfde werkdag na de maandwisseling de in 4.3.4.1 
bedoelde meetgegevens en slaat deze op in niet-vluchtige databuffers.  

- Artikel 6.3.3 dient als volgt te luiden: "In afwijking van 2.4.1 is in het (de) overdrachtspunt(en) van 
een aansluiting groter dan 3x80A met een gecontracteerd vermogen minder dan 0,1 MW die in 
gebruik genomen is voor <<datum: de eerste dag van het tweede kwartaal van publicatie van het 
besluit>>, tot uiterlijk <<datum: twee jaar na de eerste dag van het tweede kwartaal van publicatie 
van het besluit>> een profielgrootverbruikmeetinrichting aanwezig, tenzij de aangeslotene voor 
<<datum: twee jaar na de eerste dag van het tweede kwartaal van publicatie van het 
besluit>>reeds heeft gekozen voor een telemetriegrootverbruikmeetinrichting." 

 
Begrippencode elektriciteit: 
- De begripsomschrijving van "profielgrootverbruikaansluiting" dient als volgt te luiden: "Een 

aansluiting groter dan 3x80A die op grond van artikel 2.4.2 van de Meetcode elektriciteit zoals dat 
luidde tot <<datum: de eerste dag van het tweede kwartaal van publicatie van het besluit>> niet is 
voorzien van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting of een artikel 1 lid 2 of 3-aansluiting 
kleiner dan of gelijk aan 3x80A;" 
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- In de begripsomschrijving van "profielgrootverbruikmeetinrichting" dient "4.3.3" vervangen te 
worden door "artikel 4.3.4". 

- In de begripsomschrijving van "telemetriegrootverbruikmeetinrichting" dient "4.3.4" vervangen te 
worden door "artikel 4.3.5". 

 
Informatiecode elektriciteit en gas: 
- In artikel 4.6.1.1 dient onderdeel c. te vervallen onder vervanging van de puntkomma aan het eind 

van onderdeel b. door een punt. 
- In artikel 6.2.1.3 dient " opdat ze alsnog aan 6.2.1.1 en 6.2.1.2 voldoen" vervangen te worden 

door  
". Alle op grond van 5.4.3 van de Meetcode Elektriciteit automatisch gerepareerde meetgegevens 
worden (nogmaals) overeenkomstig 6.2.1.1 en 6.2.1.2 gevalideerd alvorens deze als definitief 
worden vastgesteld.". 

- In artikel 6.2.2.2 dient "3.3.3.4 van de Meetcode elektriciteit" vervangen te worden door "artikel 
6.2.2.10". 

- Artikel 6.2.2.9 dient te vervallen. 
- In artikel 6.2.2.14 dient "meetgegevens" vervangen te worden door "gegevens van de 

meetinrichting". 
- In artikel 6.3.1.2 dient "4.1a.1 van de Meetcode elektriciteit" vervangen te worden door "artikel 

6.3.2.1". 
- Artikel 6.3.12.2 dient te vervallen. 
- In artikel 6.3.12.3 dient "aansluiting met een gecontracteerd transportvermogen groter dan of 

gelijk aan 100 kW" vervangen te worden door "grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde 
groter dan 3x80A". 

- In artikel B1.2.6 dient "maar met een gecontracteerd transportvermogen kleiner dan 100 kW en 
met een bedrijfstijd kleiner of gelijk aan 2000 uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3A" 
vervangen te worden door "die, onverminderd het bepaalde in 2.4.1 van de Meetcode Elektriciteit, 
zijn voorzien van een profielgrootverbruikmeetinrichting, worden ingedeeld in profielcategorie E3" 

- De artikelen B1.2.7 tot en met B1.2.9 dienen te vervallen. 
- In artikel B1.3.2 dient "tot en met B1.2.9 is ingedeeld in de profielcategorieën E3A, E3B, E3C of 

E3D" vervangen te worden door "is ingedeeld in de profielcategorie E3". 
- In de artikelen B1.3.5 en B1.3.6 dient " E3A, E3B, E3C of E3D" vervangen te worden door "E3". 
 
 
 
 




