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Onderwerp 
Zienswijze op ontwerpbesluit ACM/UIT/503193 met betrekking tot GL SO artikel 40(5) (zaaknummer ACM/18/033360) 

Geachte heer Don, 
Op 4 december 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) in de Staatscourant1 een 
mededeling gedaan van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit betreffende tot wijziging van de 
codes in het kader van implementatie van de Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 
het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (GL SO)2. 
Graag maken de gezamenlijke netbeheerders (hierna ook: Netbeheer Nederland) gebruik van de 
mogelijkheid om hun zienswijze te geven op het ontwerpbesluit. Hoewel het in dit dossier gaat om 
slechts één hoofdstuk van de Netcode elektriciteit (hoofdstuk 13), is het wel het hoofdstuk dat raak- 
vlakken heeft met alle overige wijzigingstrajecten in het kader van de implementatie van de Europese 
Codes. Dat maakt dat verwijzingen in en naar dit hoofdstuk aan vele veranderingen onderhevig zijn, 
waarvan de volgorde van veranderingen op voorhand moeilijk te voorspellen was. Nu twee van de 
besluiten in het kader van de Europese Codes gepubliceerd zijn, namelijk besluit ACM/UIT/503723 
d.d. 20 december 2018 (hierna aangeduid als "besluit NC RfG") en besluit ACM/UIT/502876 d.d. 20 
december 2018 (hierna aangeduid als "besluit GL EB"), kunnen we vaststellen dat verwijzingen die we 
hebben aangegeven in het voorstel dat tot het ontwerpbesluit heeft geleid niet overal juist zijn. Ook 
zijn door wijziging van de veronderstelde volgorde van de (ontwerp)besluiten fouten in het ontwerpbe- 
sluit geslopen. 
Vooraf een paar algemene opmerkingen. 

Op diverse plekken wordt in opsommingen achter de aanduiding “te weten" een dubbele punt 
gebruikt, terwijl dit op andere plekken achter dezelfde frase ontbreekt. Uit oogpunt van consisten- 
tie stellen wij voor om overal een dubbele punt te plaatsen. 
Op enkele plaatsen komen afkortingen in de codetekst voor. In lijn met de Aanwijzingen voor de 
regelgeving stellen wij voor deze uit te schrijven. 
In het voorstel hadden wij op sommige plaatsen indicatieve eenheden opgenomen achter de 

1 Staatscourant 2018, nr. 69037. 
2 Kenmerk ACM/UIT/503193, zaaknummer ACM/18/033360 
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grootheden (i.e. daar waar ze tussen vierkante haken staan). Echter niet consequent en bij verge- 
lijking van overeenkomstige passages ook niet consistent. Op basis van voortschrijdend inzicht 
stellen wij voor om deze indicatieve eenheden volledig achterwege te laten. 
In het ontwerpbesluit worden in opsommingen zowel punten als puntkomma’s gebruikt. We plei- 
ten er voor in het besluit uitsluitend puntkomma’s te gebruiken in opsommingen, in lijn met de 
Aanwijzingen voor de regelgeving. 

In het resterende deel van deze brief geven we per onderdeel onze zienswijze. Ten aanzien van 
hoofdstuk 13 is in de bijlage bij deze brief een nieuwe integrale codetekst opgenomen, waarin alle 
opmerkingen en verbetervoorstellen uit deze brief verwerkt zijn. 
Artikel II, Onderdeel B 
Hoewel we eerder hadden aangegeven dat in artikel 1.4 de verwijzing naar artikel 13.4 aangepast 
moest worden naar artikel 13.13 en 13.14, is dit bij nadere beschouwing niet juist. Artikel 13.4 (uit het 
besluit NC RfG) heeft betrekking op de transportprognoses van alle aangeslotenen. De artikelen 13.13 
en 13.14 (uit ontwerpbesluit GL SO 40(5)) gaan (alleen) over verbruiksinstallaties aangesloten op het 
landelijk hoogspanningsnet (13.13) en verbruiksinstallaties aangesloten op het distributienet (13.14). 
De aansluitingen van elektriciteitsproductie-eenheden dienen toegevoegd te worden. De verwijzing 
naar artikel 13.4 in artikel 1.4 dient dan ook vervangen te worden door: "13.11 tot en met 13.14". 
Artikel II, Onderdeel C 
Het besluit GL EB heeft reeds een derde lid aan artikel 2.4 toegevoegd. In Artikel II, Onderdeel C van 
het ontwerpbesluit GL SO 40(5) dient in de aanhef dan ook “tweede lid” vervangen te worden door 
“derde lid" en dient “leden drie en vier” gewijzigd te worden in “leden vier en vijf’. Daarbij dient uiter- 
aard ook de voorgestelde nummering 4 en 5 te zijn, in plaats van 3 en 4. De verwijzing naar het “vier- 
de lid” in het beoogde vijfde lid is wel correct. Ook de verwijzingen in de rest van het ontwerpbesluit 
naar artikel 2.4, vierde lid, zijn correct. Overigens dient de komma aan het eind van het laatste lid van 
dit artikel uiteraard vervangen te worden door een punt. 
Artikel II, Onderdeel D 
In de eerste volzin dient “tweede lid" vervangen te worden door “eerste en tweede lid”. 
Artikel II, Onderdeel E 
Wat in het ontwerpbesluit artikel 5.7 heet, heeft in het besluit NC RfG het nummer 5.8 gekregen. Het 
besluit GL EB heeft bovendien de redactionele structuur van dit artikel aangepast. Rekening houdend 
met deze wijzigingen dient onderdeel E als volgt te luiden: 
In het eerste lid, onderdeel a. van artikel 5.8 wordt “artikel 13.17, eerste lid” vervangen door: “artikel 
13.33, eerste lid". 
In het eerste lid, onderdeel b. van artikel 5.8 wordt “artikel 13.4,” vervangen door 13.12, zesde en 
zevende lid, 13.14, vijfde en zesde lid”. 
In het eerste lid, onderdeel b. van artikel 5.8 wordt “13.6 tot en met 13.10 en 13.16 tot en met 13.20” 
vervangen door: “en 13.32 tot en met 13.36” 
Artikel II, Onderdeel H 
Alleen het eerste lid van artikel 9.17 dient geschrapt te worden. Onderdeel H dient dan ook te luiden: 
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Artikel 9.17, eerste lid, komt te vervallen. De leden twee tot en met vier worden vernummerd naar één 
tot en met drie. 
Artikel II, Onderdeel I 
Algemeen 
In de aanhef van de artikelen van hoofdstuk 13 is veelal de verwijzing naar de GL SO, de GLDPM 
versie 1 en 2 en de KORRR weggelaten. In de motivatie bij het ontwerpbesluit wordt hier verder geen 
aandacht aan besteed. In het besluit NC RfG is in hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit waar van 
toepassing een verwijzing opgenomen naar de relevante artikelen van de NC RfG. De voorstellen die 
Netbeheerder Nederland heeft ingediend ter implementatie van de NC DCC en de NC HVDC nemen 
eveneens in de beoogde hoofdstukken 4 en 6 van de Netcode elektriciteit verwijzingen op naar de 
relevante artikelen van de NC DCC en de NC HVDC. Ook in onderhavig ontwerpbesluit is op enkele 
plaatsen een verwijzing naar relevante artikelen in GL SO of GLDPM blijven staan. Wij pleiten er voor 
om, conform het voorstel van de gezamenlijke netbeheerder, overal in hoofdstuk 13 van de Netcode 
elektriciteit consequent de verwijzing naar de relevante onderdelen van GL SO, GLDPM en KORRR 
op te nemen. Mocht u er voor kiezen dit alsnog niet te doen, dan verwachten we in het uiteindelijke 
besluit een argumentatie voor de keuze om af te wijken van de systematiek die gehanteerd is in 
hoofdstuk 3. 
In het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders dat tot onderhavig voorstel heeft geleid, was con- 
sequent aangegeven dat informatie wordt uitgewisseld per aansluiting, per overdrachtspunt, per af- 
zonderlijke elektriciteitsproductie-eenheid, of per afzonderlijke verbruiksinstallatie. De EAN-codes van 
aansluiting, overdrachtspunt, elektriciteitsproductie-eenheid of verbruiksinstallatie zijn daarbij bedoeld 
ter identificatie (adresgegevens) van de individuele eenheid, installatie of overdrachtspunt van de 
aansluiting. Mogelijk dat uit de redactie van het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders de indruk 
zou kunnen ontstaan dat deze EAN-codes door de aangeslotene vrij te kiezen zijn. Als dat zo is, dan 
dient het voorstel op dat punt verbeterd te worden. Wij hebben de indruk dat in het ontwerpbesluit een 
poging is gedaan om deze adresgegevens meer expliciet en apart van de inhoudelijke uit te wisselen 
gegevens te benoemen. Dat lijkt ons op zich een verbetering. De concrete uitwerking van die poging 
vraagt echter ons inziens nog om enige verbetering en verdere harmonisatie over heel hoofdstuk 13. 
Bovendien is de redactionele vormgeving met opsommingen met niet gelabelde bullets verwarrend in 
geval van verwijzingen en niet conform de Aanwijzingen voor de regelgeving. Wij stellen voor om bij 
elk artikel achtereenvolgens de volgende elementen te benoemen: 

• welke partij aan welke andere partij bepaalde gegevens doorgeeft, 
• wat de adresgegevens zijn waarop de gegevens betrekking hebben, 
• wat voor soort gegevens het betreft, 
• wat de grondslag voor de gegevensuitwisseling is in de EU-codes of EU-methodologieën, 
• welke gegevens het betreft. 

In de bijlage met de integrale codetekst voor hoofdstuk 13 geven we aan hoe, met inachtneming van 
het voorgaande, de redactie van elk van de artikelen dient te luiden. Voor de volledigheid nemen we 
daarbij tevens weer de verwijzing naar de relevante artikelen van GL SO, GLDPM en KORRR op. 
Verder hebben we geconstateerd dat wij in ons voorstel niet consequent zijn geweest in het gebruik 
van de begrippen "generator" en "opwekkingseenheid". In de toelichting inzake de implementatie van 
begrippen uit de EU-codes, zoals die was gevoegd bij het voorstel dat heeft geleid tot het NC RfG- 
besluit, hebben we geconcludeerd dat het in de EU codes gedefinieerde begrip "opwekkingseenheid" 
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synoniem is met het tot dan toe in de NL codes gebruikte begrip "generator" en dat laatstgenoemde 
begrip derhalve overal vervangen dient te worden door "opwekkingseenheid". In strijd met die conclu- 
sie is in ons voorstel en in navolging daarvan in het onderhavige ontwerpbesluit op sommige plaatsen 
het begrip "generator" gebruikt. Dat dient alsnog vervangen te worden door "opwekkingseenheid". 
Tenslotte bleken op enkele plaatsen in het ontwerpbesluit de leestekens komma, puntkomma of punt 
te ontbreken ofte zijn verwisseld. In de nieuwe tekst in de bijlage is dat waar nodig gecorrigeerd. 
Artikel 13.1 en 13.2 
In het voorstel dat heeft geleid tot onderhavig ontwerpbesluit, hebben we de veroudering van aange- 
sloten productie-installaties niet betrokken in onze overwegingen. Desondanks is het voor netbeheer- 
ders belangrijk om veroudering van aangesloten productie-eenheden mee te kunnen nemen in de 
processen ten behoeve van netveiligheid, netontwerp en systeembeheer. We pleiten er daarom voor 
om de datum van ingebruikname van de productie-installatie op te nemen bij de structurele gegevens 
die over productie-eenheden worden uitgewisseld. 
Artikel 13.1 
In het ontwerpbesluit is artikel 13.1, onderdeel c (in de bijlage onderdeel h), niet consistent ten opzich- 
te van artikel 13.2, tweede lid, onderdeel a. Analoog aan artikel 13.2 dient ook in artikel 13.1 "en 
blindvermogen" te worden toegevoegd. 
In onderdeel g (in de bijlage onderdeel I) is het subonderdeel 7° overgeslagen. De subonderdelen 8° 
tot en met 15° kunnen dus één plaats opschuiven. Overigens is in dit onderdeel bij de subonderdelen 
10 en hoger de punt is weggevallen achter het gradenteken. 
Bij het onderdeel transformatorgegevens (onderdeel i in het ontwerpbesluit, onderdeel n in de bijlage) 
dient bij subonderdeel 1° de eenheid kVA te zijn in plaats van kW. Dit subonderdeel dient eigenlijk te 
luiden: “1°. het nominale schijnbare vermogen [kVA]’’. We voegen daar onmiddellijk aan toe dat we 
zelf niet consequent en eenduidig zijn geweest in het aangeven van eenheden achter grootheden. Om 
elke verwarring te voorkomen is het beter om overal de indicatieve eenheden achter de grootheden 
(i e. daar waar ze tussen vierkante haken staan) achterwege te laten. 
Artikel 13.2 
In het voorstel dat heeft geleid tot onderhavig ontwerpbesluit, is een onderdeel weggevallen in artikel 
13.2, tweede lid, onderdeel g. Als negende subonderdeel dient daar een tekst te worden opgenomen 
analoog aan de overeenkomstige subonderdelen in de artikelen 13.1, 13.3 en 13.4. 
In het tweede lid, onderdeel j, blijkt de verwijzing naar "2.40" niet meer te kloppen. In dit onderdeel 
dient "2.40" vervangen te worden door "artikel 2.37". 
In het tweede lid vormen de onderdelen e en m samen dezelfde gegevensset als die in artikel 13.1, 
onderdeel g (onderdeel I in de bijlage). In de onderdelen e en m zit enige overlap en de redactie ver- 
schilt van die in artikel 13.1. Wij stellen voor de redactie te harmoniseren. 
Artikel 13.3 
In het tweede lid dient “onder vermelding de EAN-code” gewijzigd te worden in “onder vermelding van 
de EAN-code”. 
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Artikel 13.4 
In het tweede lid, aanhef, hoort een spatie tussen “100” en “kW”. In datzelfde lid, onderdeel a, moet 
een aan het eind toegevoegd worden. 
Artikel 13.5 
In het tweede lid is de uitdrukking “de regionale netbeheerder, waarvan het distributienet” dubbelop. 
Beter is het om het analoog aan het eerste lid te formuleren: “de regionale netbeheerder, waarvan het 
net”. Daarnaast is het naar analogie van de artikelen 13.1 tot en met 13.4 beter om ook de ‘adresge- 
gevens’ op te nemen in de gegevensuitwisseling. 
Het derde lid is in het ontwerpbesluit abusievelijk aangeduid met “2.”. Daarnaast is, conform ons voor- 
stel, ten onrechte alleen het eerste lid van toepassing verklaard op gesloten distributiesystemen. Naar 
analogie van artikel 13.7, had ook in artikel 13.5 zowel het eerste als het tweede lid van toepassing 
verklaard moeten worden op gesloten distributiesystemen. 
Artikel 13.9 
Het ontwerpbesluit voegt terecht in het eerste lid toe dat de gegevens betrekking moeten hebben op 
“elektriciteitsproductie-eenheid” en “verbruiksinstallatie”. In het tweede en derde lid is echter, gezien 
de venvijzing naar de artikelen 13.5, 13.6 en 13.7 de referentie aan “elektriciteitsproductie-eenheid” en 
“verbruiksinstallatie” niet correct. We stellen voor om de leden twee en drie in te perken tot “netele- 
ment”. Overigens dient de “verbruikersinstallatie" in het eerste lid gewijzigd te worden in “verbruiksin- 
stallatie”. Als laatste merken we bij dit artikel op dat “in bedrijfname” en “in-bedrijfname” gewijzigd 
dient te worden in “inbedrijfname”. 
Artikel 13.11 tot en met 13.17 
In deze artikelen wordt telkens een artikellid gewijd aan de gegevens voor de komende zeven jaar. 
Deze termijn was gebaseerd op de werkwijze bij de opstelling van het Kwaliteits- en CapaciteitsDo- 
cument (KCD). Ten gevolge van de wet VEt is het KCD vervangen door een investeringsplan (IR). De 
spelregels voor de totstandkoming van het investeringsplan zijn neergelegd in het Besluit investe- 
ringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (zie Staatsblad 2018, nr. 375 d.d. 16 oktober 2018; hierna: de 
AMvB). Dit besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden. In artikel 2.1, derde lid van dat besluit 
wordt voor dit investeringsplan een planningshorizon van tien jaar voorgeschreven. In de artikelen 
13.11 tot en met 13.17 dient dan ook de verwijzing naar de komende zeven jaar, vervangen te worden 
door een verwijzing naar de komende tien jaar. Het betreft in de nummering volgens het ontwerpbe- 
sluit in de artikelen 13.11 tot en met 13.17 telkens het tweede lid. In de nummering volgens de bijlage 
betreft het in de artikelen 13.11 en 13.12 het tweede lid, in de artikelen 13.13 en 13.14 het derde lid, 
en in de artikelen 13.15 tot en met 13.17 het eerste lid. 
Daarnaast hebben we in ons voorstel dat heeft geleid tot onderhavig ontwerpbesluit, voorgesteld om 
de harde grenswaarde van 3 MW die geldt voor het doorgeven van wijzigingen in de transportprogno- 
ses te veranderen in een relatieve grenswaarde van 5% van de maximumcapaciteit. Bij nader inzien is 
dit voor grote eenheden geen goede grens, omdat die te grote onzekerheden over de prognoses 
geeft. We stellen daarom voor om de grens te nuanceren en (deels) afhankelijk te maken van de 
maximumcapaciteit. Tot 200 MW is de relatieve grens van 5% goed werkbaar, daarboven is een grens 
van 10 MW noodzakelijk. We stellen daarom voor om het bovenstaande in elk van de artikelen 13.11 
tot en met 13.15 en 13.17 aan te passen. 
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In de artikelen 13.11 en 13.12, telkens het tweede lid, onderdeel a, is sprake van “in bedrijf te stellen” 
en “inbedrijfstelling”. Het is beter om dat, overeenkomstig elders in de Netcode gebruikte formulerin- 
gen, hier ook te formuleren als respectievelijk “in bedrijf te nemen’” en “inbedrijfname”. 
Artikel 13.11 tot en met 13.14 
In het ontwerpbesluit bleken de verwijzingen naar de verschillende onderdelen van het eerste lid niet 
te kloppen. Vanwege de redactionele aanpassingen zijn in de nieuwe tekst in de bijlage alle verwijzin- 
gen gecheckt en waar nodig aangepast. 
Artikel 13.13 en 13.14 
In het ontwerpbesluit wordt de EAN-code van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing bij 
de inhoudelijke gegevens geschaard, terwijl ze in eerdere artikelen (bijvoorbeeld 13.3 en 13.4), in 
afwijking van ons voorstel, werd aangemerkt als een ‘adres’-gegeven. Wij stellen voor om dezelfde 
aanpassing ook in de artikelen 13.13 en 13.14 door te voeren, met gebruikmaking van de tekst zoals 
die wordt gebruikt in artikel 13.3, tweede lid. In het vierde en vijfde lid kan dan de verwijzing naar de 
EAN-code van de verbruikseenheid achterwege gelaten worden. 
In het tweede lid staat “a tot en met b”. Gebruikelijker is om dat uit te drukken als “a en b” zijn. In het- 
zelfde lid staat “gelijk aan en groter dan 1 MW”. Dat moet zijn “groter dan of gelijk aan 1 MW”. 
Artikel 13.15 
In ons voorstel en in het ontwerpbesluit wordt van alle gegevens uit artikel 13.15 voorgeschreven dat 
dit per overdrachtspunt gebeurd. Bij nader inzien is dat voor de gegevens bedoeld in het tweede lid 
niet noodzakelijk en kan worden volstaan met de gegevens per station. We stellen dan ook voor om 
dezelfde indeling te hanteren als in 13.5: eerst de gegevens per station, en vervolgens de gegevens 
per overdrachtspunt. Daarmee kan tevens de in het oorspronkelijke onderdeel c van het tweede lid, 
genoemde “verdeling over de overdrachtspunten op de relevante stations” vervallen. In de leden 3 tot 
en met 7 dienen dan de verwijzingen naar het eerste lid aangepast te worden naar een verwijzing 
naar het tweede lid. 
Artikel 13.16 
Het eerste lid was in het ontwerpbesluit abusievelijk “2.” genoemd. 
In het vijfde lid dient “09.00” vervangen te worden door “09:00 uur". 
Artikel 13.17 
De wijziging zoals we die bij artikel 13.15 hierboven beschrijven, dienen op overeenkomstige wijze 
doorgevoerd te worden in artikel 13.17. 
Artikel 13.21 en 13.22 
In de aanhef van het eerste lid van deze beide artikelen is sprake van “elke afzonderlijk overdrachts- 
punt”. Dat moet zijn: “elk afzonderlijk overdrachtspunt”. 
Artikel 13.23 
In het voorstel dat heeft geleid tot het ontwerpbesluit zijn we vergeten aan te geven dat ook de gege- 
vensuitwisseling van dit artikel, analoog aan de artikelen 13.21, 13.22 en 13.24, per aansluiting, per 
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overdrachtspunt verloopt. 
Artikel 13.24 
In het eerste lid wordt gesproken over een “gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW”. Dat 
moet zijn: “gecontracteerd transportvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW”. 
Artikel 13.25 
De eerste frase van het eerste lid dient te luiden: “De regionale netbeheerder, waarvan het net”. 
Artikel 13.31 
In de onderdelen b en c staat de tekst “en de artikelen”. Dat moet zijn “in de artikelen”. 
Artikel 13.32 
In het eerste lid dient de verwijzing naar “de artikelen 10.16 tot en met 10.24" te luiden “de artikelen 
10.11 tot en met 10.28”. Daarnaast dient in het eerste lid en in het derde lid het woord “programma- 
verantwoordelijke” nog aangepast te worden naar “BRP”. In het derde lid mist het woordje "in" na "op 
de hoogte van de". 
Artikel 13.34 
In het eerste lid dient de verwijzing naar “artikel 13.12, eerste lid” te luiden “artikel 13.32, eerste lid”. 
Artikel 13.36 
Aan het eind van het negende lid ontbreekt een punt. Aan het eind van het tiende lid dient “ontvang" 
vervangen te worden door “ontvangst”. 
Tot slot merken we nog op dat op diverse plaatsen in het ontwerpbesluit de uitdrukkingen “subtransi- 
ente impedantie” en “statorstrooi-impedantie” zijn aangepast naar respectievelijk “sub-transiënte im- 
pedantie” en “Stator-strooi impedantie”. Dat is niet correct. De oorspronkelijke uitdrukkingen dienen 
dan ook teruggezet te worden. 
Artikel III 
Het besluit dient wat ons betreft zo snel mogelijk gepubliceerd te worden. De inwerkingstredingsdatum 
is daarbij 14 maart 2019. In artikel III dient die datum ook expliciet vermeld te worden. Hoe eerder het 
besluit gepubliceerd wordt, hoe eerder een ieder kennis kan nemen van de per 14 maart 2019 voor- 
ziene informatie-uitwisseling. 
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Hoofdstuk 13 Voorwaarden inzake uitwisseling en registratie van systeemgerelateerde ge- 
gevens 

§ 13.1 Uitwisseling van structurele gegevens 
Artikel 13.1 

Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, ver- strekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter die elek- triciteitsproductie-eenheid zich bevindt: b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt, indien het een aanslui- ting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid; c. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, 
de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a en b, van de Verordening (EU) 543/2013 of artikel 14, vijfde lid, onderdeel d, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) of artikel 45, eerste lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 8, vierde en vijfde lid, van de GLDPM vl of artikel 8, vierde en vijfde lid, van de GLDPM v2 of artikel 14, eerste lid, van de KORRR, te weten: d. datum inbedrijfname; e. het spanningsniveau van het overdrachtspunt van de aansluiting, waarachter die elektriciteitsproductie-eenheid zich be- 

vindt: f. de primaire energiebron; g. de maximumcapaciteit; h. het minimale en maximale af te geven werkzaam vermogen en blindvermogen; i. welk type spanningsregeling, als bedoeld in artikel 3.26, zevende lid, van toepassing is alsmede de plaats in het net waarop de regeling werkzaam is; j. de regelcapaciteit voor spanning en blindvermogen; k. de belasting ten behoeve van het eigen bedrijf; 
L. de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten: 1°. de tijd voor een koude en een warme start; 2°. het type opwekkingseenheid, te weten: synchroon, asynchroon, omvormer-gekoppeld of, in geval van een windturbine, of sprake is van een dubbelgevoede inductiemachine of direct drive; 

3°. het nominale vermogen; 4°. in geval van een zonnepark: het totale vermogen van de zonnepanelen en het totale vermogen van de omvormers; 
5°. de nominale spanning van de opwekkingseenheid; 6°. de nominale arbeidsfactor; 7°. de transiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n); 8°. de subtransiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n); 9°. de statorstrooi-impedantie(s); 10°. in geval van een synchrone opwekkingseenheid de synchrone (langs- en dwars-) impedantie; 11°. in geval van een synchrone opwekkingseenheid het regelbereik en de tijdconstanten van het bekrachtigingscircuit; 12°. het traagheidsmoment (inclusief dat van de aandrijvende machine); 13°. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de automatische spanningsregeling; 14°. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de turbineregeling. m. de gegevens ten behoeve van kortsluitberekening, te weten: 1°. de kortsluitbijdrage van de elektriciteitsproductie-eenheid; 2°. in geval van een asynchrone of omvormer-gekoppelde opwekkingseenheid de verhouding kortsluitstroom / nominale stroom; n. de transformatorgegevens voor de elektriciteitsproductie-installaties waar de elektriciteitsproductie-eenheid deel van uit- maakt, te weten: 1°. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 
3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 
5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNd5); 8°. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de stap- grootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); o. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan de FCR: de FCR-gegevens; p. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan de FRR: de FRR-gegevens; q. de voor het herstel van het landelijk hoogspanningsnet benodigde gegevens, te weten: 1°. de stap-belastbaarheid; 
2°. de regelsnelheid; 
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3°. of de elektriciteitsproductie-eenheid inschakelbaar is op een dode rail; 4°. het een-fase schema van de elektrische installatie; 5°. of de machinetransformator voorzien is van een point on wave schakelaar; r. de gegevens van de beveiligingsapparaten en -instellingen. 
Artikel 13.2 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een distributienet, verstrekt de netbe- heerder, onder vermelding van: 

a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter die elek- triciteitsproductie-eenheid zich bevindt; b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt, indien het een aanslui- ting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid; c. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, 
de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 14 eerste lid, onderdeel a van de Veror- dening (EU) Nr.543/2013, of artikel 14, vijfde lid, onderdeel d, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), of artikel 48 van de verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of in artikel 8, vierde lid, van de GLDPM vl of artikel 8, vierde lid, van de GLDPM v2, of in artikel 14, tweede lid, van de KORRR, te weten: d. datum inbedrijfname; e. het spanningsniveau van het overdrachtspunt van de aansluiting, waarachter die elektriciteitsproductie-eenheid zich be- vindt; f. de primaire energiebron; g. de maximumcapaciteit. 

2. In aanvulling op het eerste lid verstrekt een aangeslotene, die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, te weten: a. het minimale en maximale af te geven werkzaam vermogen en blindvermogen; 
b. welk type spanningsregeling, als bedoeld in artikel 3.26, zevende lid, van toepassing is alsmede de plaats in het net waar- op de regeling werkzaam is; 
c. de regelcapaciteit voor spanning en blindvermogen; d. de belasting ten behoeve van het eigen bedrijf; e. de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten: 1°. de tijd voor een koude en een warme start; 2°. het type opwekkingseenheid, te weten: synchroon, asynchroon, omvormer-gekoppeld of, in geval van een windturbi- ne, of sprake is van een dubbelgevoede inductiemachine of direct drive; 3°. het nominale vermogen; 4°. in geval van een zonnepark: het totale vermogen van de zonnepanelen en het totale vermogen van de omvormers; 5°. de nominale spanning van de opwekkingseenheid; 6°. de nominale arbeidsfactor; 7°. de transiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n); 8°. de subtransiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n); 9°. de statorstrooi-impedantie(s); 10°. in geval van een synchrone opwekkingseenheid de synchrone (langs- en dwars-) impedantie; 11°. in geval van een synchrone opwekkingseenheid het regelbereik en de tijdconstanten van het bekrachtigingscircuit; 12°. het traagheidsmoment (inclusief dat van de aandrijvende machine); 13°. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de automatische spanningsregeling; 14°. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de turbineregeling. f. de gegevens ten behoeve van kortsluitberekening, te weten: 1°. de kortsluitbijdrage van de elektriciteitsproductie-eenheid; 2°. in geval van een asynchrone of omvormer-gekoppelde opwekkingseenheid de verhouding kortsluitstroom / nominale stroom. g. de transformatorgegevens voor de elektriciteitsproductie-installaties waar de elektriciteitsproductie-eenheid deel van uit- maakt, te weten: 1°. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 

6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNdS); 
8°. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de 

stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); h. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan FCR, de FCR-gegevens; i. indien de elektriciteitsproductie-eenheid een bijdrage levert aan FRR, de FRR-gegevens; j. indien de elektriciteitsproductie-eenheid is aangesloten op een spanningsniveau van 1 kV en hoger de beveiligingsgege- 
vens, als bedoeld in artikel 2.37; 
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k. de geschiktheid van toegang op afstand tot de vermogensschakelaar; 
L. indien het een elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D betreft: de gegevens die nodig zijn voor een dynami- sche simulatie overeenkomstig artikel 15, zesde lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG). 

Artikel 13.3 
1. Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter die ver- bruiksinstallatie zich bevindt: b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die verbruiksinstallatie zich bevindt, indien het een aansluiting betreft 

die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 
de structurele gegevens van die verbruiksinstallatie, als bedoeld in artikel 18 van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) of 
artikel 52, eerste lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL 50) of artikel 11, vierde en vijfde lid, van de GLDPM vl of artikel 11, vierde en vijfde lid, van de GLDPM v2 of artikel 14, eerste lid, van de KORRR, te weten: c. het maximaal af te nemen werkzaam vermogen; d. het maximaal af te nemen of in te voeden blindvermogen; e. indien actieve blindvermogenscompensatiemiddelen deel uitmaken van de verbruiksinstallatie de karakteristieken van de regeling daarvan; f. de gegevens van de transformatoren direct gekoppeld aan het overdrachtspunt van de aansluiting van de verbruiksinstal- latie, te weten: 1°. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6”. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNd5); 8°. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); g. de kortsluitbijdrage. 

2. Indien de verbruiksinstallatie, als bedoeld in het eerste lid, een of meer verbruikseenheden omvat die worden gebruikt voor het leveren van vraagsturing, verstrekt de aangeslotene, in aanvulling op het eerste lid, per vraagsturing leverende verbruiks- eenheid, onder vermelding van: a. de EAN-code van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing, 
tevens de structurele gegevens van die verbruikseenheid, te weten: b. het minimale en maximale werkzame vermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de bijbehorende tijdsduur en de snelheid waarmee dat vermogen inzetbaar is; c. het minimale en maximale blindvermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de bijbehorende tijdsduur en de snelheid waarmee dat blindvermogen inzetbaar is. 

Artikel 13.4 
1. Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op een distributienet, verstrekt de netbeheerder, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de ver- bruiksinstallatie zich bevindt; b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die verbruiksinstallatie zich bevindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 

de structurele gegevens van die verbruiksinstallatie, als bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel a en artikel 53, tweede lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 11, vierde lid en vijfde lid, van de GLDPM vl of artikel 11, vierde en vijfde lid, van de GLDPM v2 of artikel 14, tweede lid, van de KORRR, te weten: 
c. het maximaal af te nemen werkzaam vermogen. 

2. In aanvulling op het eerste lid verstrekt een aangeslotene, die beschikt over een verbruiksinstallatie groter dan 100 kW, de structurele gegevens van die verbruiksinstallatie, te weten: a. het maximaal af te nemen of in te voeden blindvermogen; 
b. de karakteristieken van de regeling van blindvermogen indien dit is geïnstalleerd; c. de gegevens van de transformatoren direct gekoppeld aan het overdrachtspunt van de aansluiting van de verbruiksinstal- 

latie, te weten: 1”. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 
3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 
5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNdS); 
8°. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de 
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stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); d. de kortsluitbijdrage; e. de geschiktheid van toegang op afstand tot de vermogensschakelaar. 
3. Indien de verbruiksinstallatie, als bedoeld in het eerste lid, een of meer verbruikseenheden omvat die worden gebruikt voor het leveren van vraagsturing, verstrekt de aangeslotene, in aanvulling op het eerste lid, per vraagsturing leverende verbruiks- eenheid, onder vermelding van: a. de EAN-code van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing, 

tevens de structurele gegevens van die verbruikseenheid, te weten; b. het minimale en maximale werkzame vermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de bijbehorende tijdsduur en de snelheid waarmee dat vermogen inzetbaar is; c. het minimale en maximale blindvermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing, de bijbehorende tijdsduur en de snelheid waarmee dat blindvermogen inzetbaar is. 
4. Indien sprake is van vraagsturing door middel van een derde partij als bedoeld in artikel 27 tot en met 29 van de verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC), draagt de aangeslotene er zorg voor dat de derde partij de structurele gegevens kan verstrekken aan de netbeheerder, te weten: 

a. de EAN-code van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing; b. de karakteristieken van de regeling van blindvermogen indien dit is geïnstalleerd; c. het structurele minimale en maximale werkzame vermogen dat beschikbaar is voor vraagsturing en de minimale en maxi- male duur van iedere eventuele vraagsturing binnen een door de regionale netbeheerder en beheerder van het landelijk hoogspanningsnet gespecificeerde geografische zone. 
Artikel 13.5 
1. De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding van: a. de naam van het station, 

de structurele gegevens van dat station, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) of artikel 43, derde lid, vierde lid en vijfde lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 5, tweede en vierde lid, arti- kel 8, zesde lid en artikel 11, zesde lid, van de GLDPM vl of artikel 5, tweede en vierde lid, artikel 8, zesde lid en artikel 11, zes- de lid, van de GLDPM v2, te weten: b. het spanningsniveau van de secundaire zijde van het station; 
c. het aantal railsystemen en de onderlinge samenhang ervan; d. de typegegevens van de schakelaars van de transformatorvelden; e. de typegegevens van de schelders van de transformatorvelden; f. de omvang en het type van de op het in onderdeel a bedoelde station aangesloten stationaire blindvermogenscompensa- tiemiddelen. 

2. In aanvulling op het eerste lid verstrekt de regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspan- ningsnet, van elk achter een overdrachtspunt van een aansluiting gelegen deelnet, de netbeheerder van het landelijk hoog- spanningsnet, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1,1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het re- 
gionale net zich bevindt; b. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 

de structurele gegevens van het achter dat overdrachtspunt gelegen deelnet, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) of artikel 43, derde lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 5, tweede en vierde lid, artikel 8, zesde lid en artikel 11, zesde lid, van de GLDPM vl of artikel 5, tweede en vierde lid, artikel 8, zesde lid en artikel 11, zesde lid, van de GLDPM v2, te weten: c. de elektrische karakteristieken van de lijnen en kabels die deel uitmaken van de transformatorvelden; d. de gegevens van de vermogenstransformatoren, te weten: 
1°. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 
3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 
5”. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNdS); 
8°. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de 

stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); e. van elk achter het overdrachtspunt gelegen deelnet het netmodel bestaande uit: 1°. de geaggregeerde belasting; 
2°. de geaggregeerde productie per primaire energiebron; 
3°. het invoedend kortsluitvermogen. 

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aange- sloten op het landelijk hoogspanningsnet. 
Artikel 13.6 
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1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een op zijn net aangesloten net van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan het net van die netbeheerder, onder vermelding van: a. de naam van het station, 
de structurele gegevens van dat station, als bedoeld in artikel 40, tiende lid, eerste zin, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL 
SO), te weten: b. het spanningsniveau van de primaire zijde van het station: c. het aantal railsystemen en de onderlinge samenhang ervan; d. de typegegevens van de schakelaars van de transformatorvelden; e. de typegegevens van de schelders van de transformatorvelden; 
f. de omvang en het type van de op het in onderdeel a bedoelde station aangesloten stationaire blindvermogenscompensa- tiemiddelen. 

2. In aanvulling op het eerste lid verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van elk achter een overdrachts- punt van een aansluiting gelegen relevant deel van het landelijk hoogspanningsnet, de netbeheerder van een op zijn net aan- gesloten net, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het re- gionale net zich bevindt; en b. de EAN-code van het overdrachtspunt van de aansluiting, 
de structurele gegevens van het achter dat overdrachtspunt gelegen relevant deel van het landelijk hoogspanningsnet, als bedoeld in artikel 40, tiende lid, eerste zin, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO), te weten: c. de gegevens van de vermogenstransformatoren, indien deze deel uitmaken van het landelijk hoogspanningsnet, te weten: 1°. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 7°. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNd5); 8°. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); 
d. van het achter het overdrachtspunt gelegen landelijk hoogspanningsnet het netmodel, bestaande uit: 1°. het invoedend kortsluitvermogen (één- en driefase kortsluitstromen); 

T. de topologie. 
Artikel 13.7 
1. Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg en verstrekken vervolgens elkaar, van elk afzonderlijk station waarin de netten worden gekoppeld, onder vermelding van: a. de naam van het station, 

de uit te wisselen structurele gegevens van dat station, als bedoeld in artikel 40, tiende lid, tweede zin, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SOJartikel 8, zesde lid en artikel 11, vierde en vijfde lid van de GLDPM vl of artikel 8, zesde lid of artikel 11, 
vierde en vijfde lid van de GLDPM v2, te weten: b. het spanningsniveau van de secundaire zijde van het station; c. het aantal railsystemen en de onderlinge samenhang ervan; d. de typegegevens van de schakelaars van de transformatorvelden; e. de typegegevens van de schelders van de transformatorvelden; f. de omvang en het type van de op het in onderdeel a bedoelde station aangesloten stationaire blindvermogenscompensa- tiemiddelen. 

2. In aanvulling op het eerste lid bepalen netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten in onderling overleg en verstrekken vervolgens elkaar, van elk achter een overdrachtspunt van een aansluiting gelegen relevant deel van het distribu- tienet, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het re- gionale net zich bevindt; en b. de EAN-code van het overdrachtspunt van de aansluiting, 
de structurele gegevens van het achter dat overdrachtspunt gelegen relevant deel van het distributienet, als bedoeld in artikel 40, tiende lid, tweede zin, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SOJartikel 8, zesde lid en artikel 11, vierde en vijfde lid van de GLDPM vl of artikel 8, zesde lid en artikel 11, vierde of vijfde lid van de GLDPM v2, te weten: 
c. de elektrische karakteristieken van de lijnen en kabels die deel uitmaken van de transformatorvelden; d. de gegevens van de vermogenstransformatoren, indien aanwezig, te weten: 1°. het nominale vermogen; 2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 4°. de nominale kortsluitspanning; 5”. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 

T. de schakelgroep van de wikkelingen (bijvoorbeeld YNd5); 8”. de sterpuntsbehandeling, te weten: zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 
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9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten: de hoogste trap, de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of spanningsloos instelbaar (offline); e. van het achter het overdrachtspunt gelegen deelnet het netmodel bestaande uit: 1°. de geaggregeerde belasting (geldt alleen voor 'van onderliggend net, naar bovenliggend net'); 2°. de geaggregeerde productie per primaire energiebron (geldt alleen voor Van onderliggend net, naar bovenliggend net'); 3°. het invoedend kortsluitvermogen; 4°. de topologie en de standaard schakeltoestand. 
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aange- sloten op een distributienet. 
Artikel 13.8 [Gereserveerd) 
Artikel 13.9 
1. De gegevens als bedoeld in artikel 13.1 tot en met 13.4, worden geactualiseerd, overeenkomstig de termijnen, te weten: 

a. jaarlijks uiterlijk op 1 april; b. uiterlijk ten tijde van de inbedrijfname van een nieuwe of gewijzigde elektriciteitsproductie-eenheid of verbruiksinstallatie 
of van wijziging in de karakteristieken van een elektriciteitsproductie-eenheid of verbruiksinstallatie; 

2. De gegevens als bedoeld in artikel 13.5 worden geactualiseerd, overeenkomstig de termijnen : a. halfjaarlijks, uiterlijk op 1 april en op 1 oktober; b. uiterlijk zes maanden voor de inbedrijfname van een nieuw netelement of van wijziging in de karakteristieken van een ne- telement; 
3. De gegevens als bedoeld in artikel 13.6 en 13.7, worden geactualiseerd: a. jaarlijks uiterlijk op 1 april; b. uiterlijk zes maanden voor de inbedrijfname van een nieuw netelement of van wijziging in de karakteristieken van een ne- telement. 
S 13.2 Plannings- en prognosegegevens 
Artikel 13.10 

Waar in deze paragraaf sprake is van een grenswaarde van 1 MW, kan de netbeheerder per bepaling een hogere grenswaarde vaststellen. 
Artikel 13.11 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, 

verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, desgewenst via zijn BRP, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter die elek- triciteitsproductie-eenheid zich bevindt; b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt, indien het een aanslui- ting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid; en 
c. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, 
de plannings- en prognosegegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 14 en 15 van de Verorde- ning (EU) 543/2013 of artikel 46, eerste lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 10, eerste lid, van de GLDPM vl of artikel 10, eerste lid, van de GLDPM v2 of artikel 16, eerste lid, van de KORRR, te weten: d. de niet-beschikbaarheidsplanning van de elektriciteitsproductie-eenheid; 
e. de geplande niet-beschikbaarheid van de aansluiting waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt; f. de test-profielen; g. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten opzichte van de maximumcapaciteit; h. de prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen; i. de eventuele beperkingen in de regelcapaciteit voor blindvermogen. 

2. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d, e, g, h en i, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld, met inachtneming van het volgende: 
a. van tijdens de zichtperiode nieuw in bedrijf te nemen elektriciteitsproductie-eenheden tevens de verwachte datum van in- bedrijfname; b. van tijdens de zichtperiode te amoveren elektriciteitsproductie-eenheden tevens de verwachte datum van amovering; c. de in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde prognose, in de vorm van het verwachte draaiplan in tijdsperioden van mini- 

maal één week, voorzien van een aanduiding hoe de elektriciteitsproductie-eenheid zal draaien, te weten: 1°. basislast; 2°. middenlast; 3°. pieklast; 4°. niet regelbaar vermogen; 
5°. draaiende reserve / regeleenheid; 6°. stilstaande reserve; 7°. stilstand. 3. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d en e, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende drie jaar ter beschikking gesteld overeenkomstig de specificaties uit artikel 15, eerste lid, van 
de Verordening (EU) 543/2013. 4. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mo- 
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gelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld. 5. Tenzij anders overeengekomen, maken de gegevens bedoeld in het derde en vierde lid, deel uit van de gegevens in het tweede lid. 
6. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het vierde lid, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de ko- mende maand ter beschikking gesteld. 7. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de ko- mende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een MW-waarde per kwartier. 8. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zevende lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ter beschikking gesteld, in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een 

maximumcapaciteit: a, groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit: 
b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 

Artikel 13.12 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een distributienet verstrekt de netbe- heerder, onder vermelding van: 

a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter die elek- triciteitsproductie-eenheid zich bevindt; b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt, indien het een aanslui- ting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid; en c. de EAN-code van de elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, 
de plannings- en prognosegegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Veror- dening (EU) 543/2013 artikel 49 van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of in artikel 10, eerste lid, van de GLDPM vl en artikel 10, eerste lid, van de GLDPM v2, of in artikel 12, tweede lid, of in artikel 16 eerste en tweede lid, van de KORRR, te we- ten: d. de niet-beschikbaarheidsplanning van de elektriciteitsproductie-eenheid; e. de geplande niet-beschikbaarheid van de aansluiting waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt; f. de test-profielen; g. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten opzichte van de maximumcapaciteit; h. de prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen; i. de eventuele beperkingen in de regelcapaciteit voor blindvermogen; 

2. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d, e, g, h en i, over elektriciteitsproductie-eenheden groter dan of gelijk aan 1 MW wordt jaarlijks, desgewenst door zijn BRP, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de ko- 
mende tien jaar ter beschikking gesteld, met inachtneming van het volgende: a. van tijdens de zichtperiode nieuw in bedrijf te nemen elektriciteitsproductie-eenheden tevens de verwachte datum van in- bed rijfname; b. van tijdens de zichtperiode te amoveren elektriciteitsproductie-eenheden tevens de verwachte datum van amovering; c. de in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde prognose, van elektriciteitsproductie-eenheden die zijn aangesloten op een spanningsniveau op een net met een spanningsniveau van 10kV-niveau of hoger, in de vorm van het verwachte draaiplan in tijdsperioden van minimaal één week, voorzien van een aanduiding hoe de elektriciteitsproductie-eenheid zal draaien, te weten: 1°. basislast; 2°. middenlast; 3°. pieklast; 4”. niet regelbaar vermogen; 5°. draaiende reserve / regeleenheid; 6°. stilstaande reserve; 7°. stilstand. 

3. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, a. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de net- beheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter be- schikking gesteld; 
b. voor elektriciteitsproductïe-eenheden groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP, een zo goed mogelijke schat- ting voor het komende jaar ter beschikking gesteld. 

4. Tenzij anders overeengekomen, maken de gegevens, voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW, dan wel een hogere door de netbeheerder te bepalen maximumcapaciteit, bedoeld in het der- de lid, deel uit van de gegevens in het tweede lid. 
5. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het derde lid, 

a. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1 MW door de BRP's, op de door de netbe- heerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de ko- 
mende maand ter beschikking gesteld; 

b. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld. 
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6. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen d tot en met h, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een MW-waarde per kwartier, te weten: a, voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de net- beheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd; 
b. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP. 

7. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter be- schikking gesteld, in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit: 
a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit; b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 

Artikel 13.13 
1. Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, desgewenst via zijn BRP, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de ver- bruiksinstallatie zich bevindt; en b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die verbruiksinstallatie zich bevindt, indien het een aansluiting betreft die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 

de plannings- en prognosegegevens van die verbruiksinstallatie, als bedoeld in artikel 12, eerste lid en artikel 16 eerste lid, van de GLDPM vl of artikel 12, eerste lid, en artikel 16, eerste lid, van de GLDPM v2, te weten: c. de niet-beschikbaarheidsplanning van de verbruiksinstallatie; d. de prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen werkzaam vermogen en blindvermogen; 
2. Indien de verbruiksinstallatie, als bedoeld in het eerste lid, een of meer verbruikseenheden omvat die worden gebruikt voor het leveren van vraagsturing, verstrekt de aangeslotene, in aanvulling op het eerste lid, per vraagsturing leverende verbruiks- eenheid, onder vermelding van: a. de EAN-code van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing, 

tevens plannings- en prognosegegevens van die verbruikseenheid, te weten: b. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten behoeve van vraagsturing. 
3. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld, inhoudende: 

a. de ontwikkeling op jaarbasis; b. de beschrijving van het belastingpatroon; c. de verwachte trendbreuken. 
4. Van de gegevens als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, en, indien van toepassing tevens de gegevens als bedoeld in 

het tweede lid, onderdeel b, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter be- schikking gesteld; 
5. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, en, indien van toepassing tevens de gegevens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, die ter beschikking gesteld zijn overeenkom- stig het derde lid, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld; 
6. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, en, indien van toepassing tevens de gegevens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een MW-waarde per kwartier; 
7. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid van het 

net af te nemen werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ter beschikking gesteld, in geval van een verbruiksinstallatie met een maximaal af te nemen werk- zaam vermogen: a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit; b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 
Artikel 13.14 
1. Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op een distributienet verstrekt de netbeheerder, 

desgewenst via zijn BRP, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter de ver- bruiksinstallatie zich bevindt; en b. de EAN-code van het overdrachtspunt waarachter die verbruiksinstallatie zich bevindt, indien het een aansluiting betreft 
die meer dan één overdrachtspunt heeft, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 

de plannings- en prognosegegevens van die verbruiksinstallatie, als bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel b en artikel 53, tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 12, eerste lid, van de GLDPM vl of artikel 16 eerste lid en 12, eerste lid, van de GLDPM v2 of artikel 12, tweede lid, artikel 16, eerste en tweede lid, van de KORRR, te weten: 
c. de niet-beschikbaarheidsplanning van de verbruiksinstallatie; d. de prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen werkzaam vermogen en blindvermogen; 

2. Indien de verbruiksinstallatie, als bedoeld in het eerste lid, een of meer verbruikseenheden omvat die worden gebruikt voor het leveren van vraagsturing, verstrekt de aangeslotene, in aanvulling op het eerste lid, per vraagsturing leverende verbruiks- eenheid, onder vermelding van: a. de EAN-code van de verbruikseenheid die deelneemt aan vraagsturing, 
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tevens plannings- en prognosegegevens van die verbruikseenheid, te weten: b. de beperkingen van de beschikbaarheid van het werkzaam vermogen ten behoeve van vraagsturing. 
3. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, ten aanzien van verbruikers, aangesloten op een spanningsniveau van 10 kV en hoger, met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld vermogen gelijk aan en groter dan 1 MW, wordt jaarlijks, ui- terlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld, inhoudende: 

a. de ontwikkeling op jaarbasis, b. de beschrijving van het belastingpatroon; c. de verwachte trendbreuken. 
4. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, en, indien van toepassing tevens de gegevens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, a. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, ge- aggregeerd, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld. b. voor verbruiksinstallaties groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld. 
5. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, en, indien van toepassing tevens de gegevens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, overeenkomstig het derde lid; 

a. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, ge- aggregeerd, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld; b. voor verbruiksinstallaties groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking gesteld. 
6. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, en, indien van toepassing tevens de gegevens als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een MW-waarde per kwartier, te weten: a. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, ge- aggregeerd; b. voor verbruiksinstallaties groter of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP. 
7. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid van het 

net af te nemen werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter be- schikking gesteld, in geval van een verbruiksinstallatie met een maximaal af te nemen werkzaam vermogen: a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit; 
b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 

Artikel 13.15 
1. De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding van: a. de naam van het station, 

de plannings- en prognosegegevens van dat station als bedoeld in artikel 7 van de GLDPM vl of artikel 7 van de GLDPM v2 of 
artikel 12 eerste lid van de KORRR, jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar, te weten: b. de ontwikkeling van de wintermaxima, de zomermaxima en de dalbelasting op jaarbasis; c. een beschrijving van het belastingpatroon (bijvoorbeeld standaard dagcurve voor een werkdag, zaterdag en zondag); d. de revisieplanning van de elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW, die zijn aangesloten op het betreffende net; e. het samengestelde draaiplan van de elektriciteitsproductie-eenheden, die zijn aangesloten op het betreffende net. 

2. De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk achter een overdrachtspunt van een aansluiting gelegen deelnet, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het re- gionale net zich bevindt; en b. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 
de plannings- en prognosegegevens van het achter dat overdrachtspunt gelegen deelnet als bedoeld in artikel 7 van de GLDPM vl of artikel 7 van de GLDPM v2 of artikel 12 eerste lid van de KORRR, te weten: 
c. de geaggregeerde belasting; d. de geaggregeerde productie per primaire energiebron; e. het blindvermogen met richting. 

3. Van de gegevens bedoeld in het tweede lid, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld. 
4. Van de gegevens bedoeld in het tweede lid, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld over- eenkomstig het derde lid, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking ge- 

steld; 
5. De gegevens bedoeld in het tweede lid, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier; 
6. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het vijfde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid met het net uit te wisselen werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter be- schikking gesteld, in geval van een met het net uit te wisselen werkzaam vermogen: 
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a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van het maximaal met het net uit te wisselen werkzaam vermogen; b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 
7. Het eerste tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, tenzij anders overeengekomen tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de desbetreffende beheerder van een gesloten distributiesysteem. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal een verzoek van een beheerder van een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden weigeren. De overeenkomst wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst. 
Artikel 13.16 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een op zijn net aangesloten net van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan het net van die netbeheerder, onder vermelding van: a. de naam van het station, 

de plannings- en prognosegegevens van dat station, als bedoeld in artikel 40, tiende lid, eerste zin, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO), jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar, te weten: b. de topologie; c. de voorziene niet beschikbaarheidsplanning; 
d. indien de drempelwaarde als bedoeld in artikel 14, zesde lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) overschreden wordt: het invoedend kortsluitvermogen (één- en driefase kortsluitstromen). 

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een op zijn net aangesloten net van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting, onder vermelding van: 
a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het re- gionale net zich bevindt; en b. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 
de plannings- en prognosegegevens gegevens, van het achter het overdrachtspunt gelegen landelijk hoogspanningsnet, als 
bedoeld in artikel 40, tiende lid, eerste zin, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO), te weten: c. de topologie; d. de voorziene niet beschikbaarheidsplanning; e. indien de drempelwaarde als bedoeld in artikel 14, zesde lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) overschreden wordt: het invoedend kortsluitvermogen (één- en driefase kortsluitstromen). 

3. Van de gegevens bedoeld in het tweede lid, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld over- eenkomstig het eerste lid, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking ge- steld; 
4. De gegevens bedoeld in het tweede lid, worden wekelijks, uiterlijk op woensdag voor de komende week ter beschikking gesteld. 
5. Van de gegevens bedoeld in het tweede lid, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld over- eenkomstig het vierde lid, dagelijks, uiterlijk om 09:00 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld. 
Artikel 13.17 
1. Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg en verstrekken vervolgens elkaar, van elk afzonderlijk station waarin de netten worden gekoppeld, onder vermelding van: a. de naam van het station, 

de uit te wisselen plannings- en prognosegegevens van dat station, als bedoeld in artikel 40, tiende lid, tweede zin, van de 
Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) artikel 10, eerste lid en artikel 12, eerste lid van de GLDPM vl of artikel 10, eerste lid en artikel 12 eerste lid van de GLDPM v2, jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar, 
inhoudende: b. de ontwikkeling van de wintermaxima, de zomermaxima en de dalbelasting op jaarbasis; c. een beschrijving van het belastingpatroon (bijvoorbeeld standaard dagcurve voor een werkdag, zaterdag en zondag); d. de verdeling over de overdrachtspunten op de relevante stations; e. de revisieplanning van de elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW, die zijn aangesloten op het betreffende net; 
f. het samengestelde draaiplan van de elektriciteitsproductie-eenheden, die zijn aangesloten op het betreffende net. 

2. Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg en verstrekken vervolgens elkaar, van elk achter een overdrachtspunt van een aansluiting gelegen deelnet, onder vermelding van: a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het re- gionale net zich bevindt; en b. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid, 
de plannings- en prognosegegevens van het achter dat overdrachtspunt gelegen deelnet, als bedoeld in artikel 7 van de GLDPM vl of artikel 7 van de GLDPM v2 of artikel 12 eerste lid van de KORRR, te weten: 
c. de geaggregeerde belasting (geldt alleen voor 'van onderliggend net, naar bovenliggend net'); d. de geaggregeerde productie per primaire energiebron (geldt alleen voor 'van onderliggend net, naar bovenliggend net'); e. het blindvermogen met richting. 

3. Van de gegevens bedoeld in het tweede lid, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor het 
komende jaar ter beschikking gesteld. 

4. Van de gegevens bedoeld in het tweede lid, worden wijzigingen ten opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld over- eenkomstig het derde lid, maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, voor de komende maand ter beschikking ge- steld. 
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5. De gegevens bedoeld in het tweede lid, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier. 
6. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het vijfde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid met het net uit te wisselen werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter be- schikking gesteld, in geval van een met het net uit te wisselen werkzaam vermogen: a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van het maximaal met het net uit te wisselen werkzaam vermogen: 

b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 
7. Het eerste tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op een distributienet, tenzij anders overeengekomen tussen de netbeheerder van dat distributienet en de desbe- 

treffende beheerder van een gesloten distributiesysteem. De netbeheerder van het desbetreffende distributienet zal een ver- zoek van een beheerder van een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden wei- 
geren. De overeenkomst wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst. 

Artikel 13.18 [Gereserveerd] 
Artikel 13.19 

De netbeheerder publiceert dagelijks een wekelijks voortschrijdend totaal van de transportprognoses en de daadwerkelijke transporten per deelnet op zijn website. 
S 73.3 Realtimegegevens 
Artikel 13.20 

Waar in deze paragraaf sprake is van een grenswaarde van 1 MW, kan de netbeheerder per bepaling een hogere grenswaarde vaststellen. 
Artikel 13.21 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet ver- strekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting waarach- ter zich een elektriciteitsproductie-eenheid bevindt, de realtimegegevens, als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Verorde- ning (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 17, eerste lid, van de KORRR te weten: a. de standmeldingen van de vermogensschakelaars behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting; b. de richting en grootte van het uitgewisseld werkzaam vermogen en blindvermogen; c. het spanningsniveau. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt aan de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie- eenheid aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet de volgende realtimegegevens ter beschikking: a. standmeldingen van de vermogensschakelaars en spanning- en stroommetingen die voor een adequate beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid bij storingen vanuit het net noodzakelijk zijn; 

b. standmeldingen van de vermogensschakelaars zodat op een juiste wijze gesignaleerd kan worden of de elektriciteitspro- ductie-eenheid met het net is verbonden. 
Artikel 13.22 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW aangesloten op een distributienet verstrekt de netbeheerder, van elk afzonderlijk overdrachtspunt van een aansluiting waarachter zich een elektriciteitsproductie-eenheid bevindt, de realtimegegevens, als bedoeld in artikel 50 van de verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 17, eerste lid van de KORRR, te weten: a. de standmeldingen van de vermogensschakelaars; b. de stroomsterkte; c. de richting en de grootte van het werkzaam vermogen en het blindvermogen; en d. het spanningsniveau. 
2. De regionale netbeheerder stelt aan de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid met een maxixmumcapaciteit van groter dan of gelijk aan 1 MW aangesloten op het regionale net de volgende realtimegegevens ter beschikking: a. standmeldingen van de vermogenschakelaars en spanning- en stroommetingen die voor een adequate beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid bij storingen vanuit het net noodzakelijk zijn; b. standmeldingen van de vermogenschakelaars zodat op een juiste wijze gesignaleerd kan worden of de elektriciteitspro- ductie-eenheid met het net is verbonden. 
Artikel 13.23 

Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk overdrachtspunt van de aansluiting waarachter zich een verbruiksinstallatie bevindt, van elke afzonderlijke verbruiksinstallatie, de realtimegegevens, als bedoeld in artikel 52, derde lid, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 17, eerste lid, van de KORRR, te weten: 
a. de standmeldingen van de vermogensschakelaars behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting; b. de richting en de grootte van het werkzaam vermogen en het blindvermogen; en c. de minimale en maximale inperking van het vermogen. 

Artikel 13.24 
1. Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie, aangesloten op een distributienet met een gecontracteerd trans- 

portvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW verstrekt, indien de verbruiksinstallatie een verbruikseenheid omvat die deel- 
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neemt aan vraagsturing, aan de regionale netbeheerder, van elk afzonderlijk overdrachtspunt van de aansluiting waarachter zich de verbruiksinstallatie bevindt, de realtimegegevens, als bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel c en artikel 53, tweede lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 17, eerste lid, van de KORRR, te weten: a. de standmeldingen van de vermogensschakelaars behorend bij het overdrachtspunt van de aansluiting; b. de richting en de grootte van het werkzaam vermogen en het blindvermogen; en c. de minimale en maximale inperking van het vermogen. 
2. Indien sprake is van vraagsturing door middel van een derde partij zoals bedoeld in artikel 27 tot en met 29 van de verorde- ning (EU) 2016/1388 (NC DCC), draagt de aangeslotene er zorg voor dat de derde partij de realtimegegevens kan verstrekken aan de netbeheerder, te weten: a. het werkzame vermogen; en b. de richting en de grootte van het blindvermogen. 
Artikel 13.25 
1. De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, per overdrachtspunt, de realtimegegevens, als bedoeld in artikel 44, van de Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) of artikel 13, eerste lid en 10, eerste lid, van de KORRR, te weten: a. de benodigde standmeldingen voor het realiseren van de vergrendelingen; 

b. indien van toepassing de informatie op veldniveau zoals vastgelegd in bijlage B van de "Functionele afspraken secundaire interfacing nieuwe RNB transformatorvelden" versie 1.4 d.d. 13 oktober 2014, dan wel de daarvoor in de plaats tredende afspraken; c. ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering): 1°. de best beschikbare gegevens voor de Iproductie in het deelnet per primaire energiebron; 2°. de best beschikbare gegevens voor de ïverbruik in het deelnet; 3°. productie van alle productie-eenheden groter dan 60 MW; 4°. schakelsituatie net (status), belasting en spanningen op overdrachtspunten met het bovenliggende net, belangrijke maascircuits en overdrachtspunten tussen deelnetten; d. op verzoek de navolgende bedrijfsmetingen in het transformatorveld: 1“. 1*Ug gekoppelde spanning primaire zijde; 2”. 1 *f fasestroom, primaire zijde; 3“. MW primaire zijde met richting; 4°. Mvar primaire zijde met richting; 
5°. MW secundaire zijde met richting; 6“. Mvar secundaire zijde met richting; 7”. MW tertiaire zijde met richting; 
8°. Mvar tertiaire zijde met richting. 

2. Het eerste lid, met uitzondering van onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. 
Artikel 13.26 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de netbeheerder van een op zijn net aangesloten distributienet per overdrachtspunt de realtimegegevens, te weten: a. de benodigde standmeldingen voor het realiseren van de vergrendelingen; b. indien van toepassing de informatie op veldniveau zoals vastgelegd in bijlage B van de "Functionele afspraken secundaire interfacing nieuwe RNB transformatorvelden" versie 1.4 d.d. 13 oktober 2014, dan wel de daarvoor in de plaats tredende afspraken; 
c. ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering) de schakelsituatie net (status); d. de trapstanden van de transformatoren; e. indien van toepassing op verzoek de navolgende bedbjfsmetingen in het transformatorveld: 1°. 1*Ug gekoppelde spanning primaire zijde; 2°. 1 *lf fasestroom, primaire zijde; 3°. MW primaire zijde met richting; 4°. Mvar primaire zijde met richting; 

5°. MW secundaire zijde met richting; 6°. Mvar secundaire zijde met richting; 7°. MW tertiaire zijde met richting; 8°. Mvar tertiaire zijde met richting. f. het blindvermogen in het reactor- en condensatorveld. g. de gegevens van de state estimator van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, te weten: de amplitude en de fase van de spanning (complexe lijnspanning). 
Artikel 13.27 
1. Netbeheerders van onderling gekoppelde distributienetten bepalen in onderling overleg en verstrekken vervolgens elkaar, de uit te wisselen realtimegegevens, te weten: a. de benodigde standmeldingen voor het realiseren van de vergrendelingen; b. indien van toepassing de informatie op veldniveau zoals vastgelegd in bijlage B van de "Functionele afspraken secundaire interfacing nieuwe RNB transformatorvelden" versie 1.4 d.d. 13 oktober 2014, dan wel de daarvoor in de plaats tredende afspraken; 

c. Ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering): 
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1°. de best beschikbare gegevens voor de Xproductie in het deelnet per primaire energiebron (geldt alleen voor 'van on- derliggend net, naar bovenliggend net'); 2°. de best beschikbare gegevens voor de Iverbruik in het deelnet (geldt alleen voor 'van onderliggend net, naar boven- liggend net'); 3°. productie van alle productie-eenheden groter dan 60 MW; 4°. schakelsituatie net (status), belasting en spanningen op overdrachtspunten met het bovenliggende net, belangrijke maascircuits en overdrachtspunten tussen deelnetten; 
d. op verzoek de navolgende bedrijfsmetingen in het transformatorveld: 1°. 1*Ug gekoppelde spanning primaire zijde; 2°. 1*lf fasestroom, primaire zijde; 3". MW primaire zijde met richting; 4°. Mvar primaire zijde met richting; 

5°. MW secundaire zijde met richting; 6°. Mvar secundaire zijde met richting; 7". MW tertiaire zijde met richting; 
8”. Mvar tertiaire zijde met richting. e. het werkzame vermogen en blindvermogen in het eventueel op het desbetreffende station aanwezige elektriciteitsproduc- tie-installatieveld. f. het blindvermogen in het op het desbetreffende station eventueel aanwezige reactor- en condensatorveld; g. bij koppeling op gelijk spanningsniveau stellen de betrokken netbeheerders elkaar op verzoek de stationsspanning ter be- schikking. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op een distributienet, tenzij anders overgekomen tussen de netbeheerder van dat distributienet en de desbetreffende beheerder van een gesloten distributiesysteem. 
Artikel 13.28 [Gereserveerd] 
Artikel 13.29 

In artikel 13.21 tot en met 13.28, wordt met realtime bedoeld een representatie van de momentane status van de elektrici- 
teitsproductie-installaties, de verbruikseenheden en de netelementen, zoals bedoeld in artikel 2.5 van de KORRR. 

§ 13.4 Door de netbeheerder te registreren gegevens 
Artikel 13.31 

De netbeheerder registreert per aansluiting de volgende gegevens en geeft de desbetreffende aangeslotene desgevraagd inzage in de omtrent zijn aansluiting en aangesloten installatie vastgelegde gegevens: a. van elke aansluiting waarachter zich een of meer productie-eenheden bevinden, per productie-eenheid de gegevens ge- noemd in de artikelen 13.1 of 13.2; b. van elke aansluiting waarachter zich een of meer verbruikseenheden bevinden, per verbruikseenheid de gegevens ge- noemd in de artikelen 13.3 of 13.4, c. van elke aansluiting waarachter zich een net of een gesloten distributiesysteem bevindt, per overdrachtspunt van de aan- sluiting de gegevens genoemd in de artikelen 13.5 tot en met 13.7. 
§ 13.5 Beheer en organisatie van het berichtenverkeer ten behoeve van de gegevensuitwisseling bedoeld 

in dit hoofdstuk 
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, 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 het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en BRP's en voor zover van toepassing aangeslotenen geldt omtrent: 

a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling; b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem voor de geautomatiseerde berichtenuit- wisseling; c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitwisseling; d. specificaties waaraan de energieprogramma's en daarmee verband houdende berichten voldoen; e. specificaties waaraan de transportprognoses voldoen, 
f. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van transportprognoses geschiedt. 

2. Het in het eerste lid bedoelde centrale communicatiesysteem wordt beheerd door de netbeheerder van het landelijk hoog- spanningsnet. 
3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt iedere BRP en voor zover van toepassing de relevante aangeslote- nen op de hoogte van de in het eerste lid bedoelde regels door toezending daarvan. 
Artikel 13.33 
1. Het is de gebruiker van het centrale communicatiesysteem slechts toegestaan berichten uit te wisselen, als die gebruiker voor ieder uit te wisselen bericht in het bezit is van een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitgegeven test- certificaat. Het certificaat is maximaal 12 maanden geldig. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de toegang tot het gezamenlijke communicatiesysteem weigeren, 

indien: 
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a. een gebruiker van het centrale communicatiesysteenn in strijd met het eerste lid berichten uitwisselt waarvoor hij geen door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitgegeven testcertificaat bezit, 
b. hij na daartoe uitgenodigd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet niet direct een test aanvraagt en c. hij binnen twee weken na de hiervoor bedoelde uitnodiging nog geen testcertificaat in het bezit heeft. 

Artikel 13.34 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.32, eerste lid, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektro- nische berichtenverkeer bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, open voor berichtenverkeer ten behoeve van gesloten distributie- systemen die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.8. Daarbij stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet de beheerder van het desbetreffende gesloten distributiesysteem op de hoogte van de in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde regels door toezending daarvan. 
2. Alvorens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektronische berichtenverkeer bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, open stelt voor de beheerder van een gesloten distributiesysteem, verstrekt deze beheerder aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een afschrift van de aan hem krachtens artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 verleende ontheffing. 
3. Indien een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 vervalt, dan wel wordt ingetrokken, stelt de Autoriteit Consument en Markt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet daarvan op de hoogte. De netbe- heerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt daarop het elektronische berichtenverkeer als bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, niet langer open voor het desbetreffende gesloten distributiesysteem. 
4. In afwijking van het tweede lid overlegt de beheerder van een net als bedoeld in artikel 5.8, tweede lid, een afschrift van het in artikel 5.8, tweede lid, bedoelde bestemmingsplan alvorens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het elektro- nische berichtenverkeer bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, open stelt voor de beheerder van een net als bedoeld in artikel 5.8, tweede lid. 
Artikel 13.35 
1. Ten behoeve van beheer en onderhoud van de specificaties en protocollen, als bedoeld in artikel 13.32, eerste lid, organiseren de gezamenlijke netbeheerders een overlegplatform, waarin zitting hebben een delegatie van de gezamenlijke netbeheerders en van representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, die op basis van deze code gebruik maken van de bedoelde elektronische datacommunicatiemiddelen. 
2. De kosten van het overlegplatform ten behoeve van beheer en onderhoud zullen door het in het eerste lid bedoelde platform ten laste worden gebracht van de netbeheerders. 
Artikel 13.36 
1. Registraties van berichten die in verband met het bepaalde in deze code zijn verzonden overeenkomstig de in artikel 13.32, 

eerste lid, vastgestelde regels, leveren, behoudens tegenbewijs, bewijs op van de in die berichten vervatte gegevens. 
2. Een bericht behoeft slechts met ontvangstbevestiging te worden verzonden wanneer de in het eerste lid genoemde regels dat voorschrijven, in welk geval die regels tevens de procedure voor de verzending met ontvangstbevestiging en de verzending 

van het ontvangstbericht voorschrijven. 
3. Indien de in het eerste lid genoemde regels verzending van een bericht met ontvangstbevestiging voorschrijven, is een derge- lijk bericht ongeldig indien de ontvangst ervan niet binnen de in die regels daartoe gestelde termijn wordt bevestigd en de verzender de geadresseerde daarvan in kennis heeft gesteld, tenzij in overeenstemming met die regels een herstelprocedure in gang is gezet, bij gebreke of falen waarvan het bericht ongeldig is vanaf het moment waarop de eerder genoemde termijn 

is verstreken. 
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de regels, be- doeld in het eerste lid, een toegangscode en versleutelingsmethode aan degenen die gebruik maken van het in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde gezamenlijke communicatiesysteem, 
5. Gebruikers van het in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde gezamenlijke communicatiesysteem zijn gehouden tot de uitvoering en instandhouding van beveiligingsprocedures en -maatregelen om berichten te beschermen tegen verlies en tegen ongeau- toriseerde kennisneming, wijziging of vernietiging. 
6. De in het vijfde lid bedoelde procedures en maatregelen hebben mede betrekking op de verificatie van de oorsprong en de volledigheid van een bericht. 
7. Indien beveiligingsprocedures of -maatregelen leiden tot de afwijzing van een bericht of een fout in het bericht aan het licht brengen, stelt de ontvanger de verzender hiervan in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de regels, bedoeld in 

het eerste lid, op de hoogte. De ontvanger geeft aan het bericht geen gevolg totdat hij door de verzender is geïnstrueerd. In geval de verzender het bericht opnieuw verzendt, is daarbij ondubbelzinnig aangegeven dat het een gecorrigeerd bericht be- treft. 
8. De inhoud van de in dit artikel bedoelde berichten is vertrouwelijk en mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verzonden, tenzij de daarin vervatte gegevens algemeen toegankelijk zijn. 
9. Van berichten die via het in artikel 13.32, eerste lid, bedoelde gezamenlijke communicatiesysteem zijn uitgewisseld wordt door iedere ontvanger en verzender een tegen verlies, tenietgaan of wijziging beschermde chronologische registratie bijgehouden, met inachtneming van een termijn die op grond van de regels, bedoeld in het eerste lid, of op grond van enige wettelijke be- paling aangewezen is. 
10. De verzender bewaart door hem verzonden berichten in het formaat van verzending. De ontvanger bewaart de ontvangen berichten in het formaat van ontvangst. 
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