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Onderstaande tabel bevat in de linker kolom (met groene achtergrond) de tekst van de NC DCC. 
Vooralsnog zijn alleen de tabellen en figuren uit de NC DCC weggelaten. In de tweede kolom wordt 
een analyse gegeven van het artikel, artikellid of artikelonderdeel. Indien de bepaling een niet-
limitatieve eis (NLE) betreft, wordt het voorstel uit het betreffende document kort weergegeven. In de 
derde kolom staan de eventueel daaruit voortvloeiende codewijzigingen aangeduid. In de definitieve 
versie kunnen alle rijen geschrapt worden waarvoor geldt dat in de tweede kolom staat: "Dit artikel 
heeft geen invloed op de NL codes" en in de derde kolom staat "Geen". 
 
 

Titel I Algemene bepalingen  
  

Artikel 1   Onderwerp   

1. Bij deze verordening wordt een netcode vastgesteld met de eisen voor 
aansluiting op het net van:  
a)  transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties;  
b)  transmissiegekoppelde distributie-installaties;  
c)  distributiesystemen, met inbegrip van gesloten distributiesystemen;  
d)  verbruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of een gesloten 

distributiesysteem worden gebruikt om diensten voor vraagsturing 
aan relevante systeembeheerders en relevante TSB's te leveren.  

2. Deze verordening draagt op die manier bij tot het waarborgen van 
eerlijke mededingingsvoorwaarden op de interne elektriciteitsmarkt, het 
waarborgen van de systeemveiligheid, de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen en het vergemakkelijken van de Uniebrede handel in 
elektriciteit. 

3. Bij deze verordening worden ook de verplichtingen vastgesteld die 
ervoor moeten zorgen dat de systeembeheerders op passende, transpa-
rante en niet-discriminerende wijze gebruikmaken van de capaciteiten 
van verbruiksinstallaties en distributiesystemen, om zo een gelijk speel-
veld te creëren in de hele Unie. 

In artikel 1 van de NC DCC wordt het onderwerp van de NC DCC 
benoemd, alsmede het doel van de NC DCC. Dit artikel heeft 

geen consequenties voor de implementatie in de NL-codes. 

Geen 

Artikel 2 Definities 

 Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van artikel 
2 van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad (1), 
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 714/2009, artikel 2 van Verordening 
(EU) 2015/1222 van de Commissie (2), artikel 2 van Verordening (EU) 
2016/631 van de Commissie (3), artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
543/2013 van de Commissie (4) en artikel 2 van Richtlijn 2009/72/EG.  

 Bovendien wordt verstaan onder: (……) 

Artikel 2 van de NC DCC bevat 22 gedefinieerde begrippen met 
hun begripsomschrijvingen en verklaart tevens de begrippen uit 
enkele andere EU-Richtlijnen en -Verordeningen van toepassing. 

Zie voor de impactanalyse van dit artikel en voor de eruit voort-
vloeiende codewijzigingen bijlage 1. 

 

Artikel 3  Toepassingsgebied  

1. De aansluitingseisen van deze verordening gelden voor:  
a)  nieuwe transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties;  
b)  nieuwe transmissiegekoppelde distributie-installaties;  
c)  nieuwe distributiesystemen, met inbegrip van nieuwe gesloten dis-

tributiesystemen;  
d)  nieuwe verbruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of een 

gesloten distributiesysteem worden gebruikt om diensten voor 
vraagsturing aan relevante systeembeheerders en relevante TSB's te 
leveren. 

Zie artikel 4, lid 1 voor het vaststellen wanneer een bestaande 
installatie als nieuw wordt aangemerkt. 

 

 De relevante systeembeheerder weigert de aansluiting van nieuwe 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, nieuwe transmissiegekop-
pelde distributie-installaties of nieuwe distributiesystemen die niet in 
overeenstemming zijn met de in deze verordening vervatte eisen en 
waarop geen door de regulerende instantie, of een andere autoriteit in-
dien zo bepaald in een lidstaat, overeenkomstig artikel 50 verleende af-
wijking van toepassing is. De relevante systeembeheerder deelt een der-
gelijke weigering door middel van een met redenen omklede schriftelij-
ke verklaring mee aan de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB 
of de GDSB en, tenzij anderszins door de regulerende instantie gespeci-
ficeerd, aan de regulerende instantie.  

 Op basis van compliance-monitoring overeenkomstig titel III weigert de 
relevante TSB diensten voor vraagsturing die onder de artikelen 27 tot 

NcE 2.2.4.10: De netbeheerder mag een 

elektrische installatie of een uitbreiding van 
een elektrische installatie die niet voldoet 
aan de voorwaarden neergelegd in dit 

hoofdstuk als een tijdelijke installatie aan-
vaarden en de tijdsduur van de aansluiting 
daarvan bepalen. Behoudens bijzondere 

gevallen, bedraagt deze tijdsduur niet meer 
dan één jaar. 
Op grond van de Ewet mag een netbeheer-

der een aansluiting niet weigeren. Hij mag 
onder bepaalde voorwaarden wel transport 
weigeren. Een aangeslotene afsluiten omdat 

NcE 2.2.4.10 kan komen 

te vervallen 
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en met 30 vallen van nieuwe verbruikseenheden die niet aan de in deze 
verordening vastgestelde eisen voldoen. 

hij niet aan één of meer van de voorwaar-
den uit de codes voldoet, wordt doorgaans 

als een disproportionele "straf"-maatregel 
beschouwd. Specifiek voor bepalingen uit de 
NC DCC overrulet dit artikel dus de Ewet. 

Deze bepaling heeft geen gevolgen voor de 
NL-codes.   
De NcE bevat in artikel 2.2.4.10 wel een 

bepaling dat de netbeheerder een aanslui-
ting die niet aan de voorwaarden voldoet, 
mag beschouwen als een tijdelijke aanslui-

ting. Dat artikel dient dus te vervallen.  
Overigens wordt dit artikel in de huidige 
praktijk niet gebruikt voor dit doel. Als we 

een aansluiting "tijdelijk" noemen, is dat om 
andere redenen. Er is nergens expliciet 
gedefinieerd wanneer een aansluit "tijdelijk" 

is. Normaliter hanteren we de betekenis die 
in artikel 2.3.3a van de TcE staat, namelijk 
"zoals bouwaansluitingen en aansluitingen 

voor kermissen en andere kortstondige 
evenementen". 

2. Deze verordening is niet van toepassing op:  
a)  verbruiksinstallaties en distributiesystemen die zijn aangesloten op 

het transmissiesysteem en op distributiesystemen, of op onderdelen 
van het transmissiesysteem of van distributiesystemen, van eilan-
den van lidstaten waarvan de systemen niet op synchrone wijze 
worden bedreven met de synchrone zone van Continentaal Europa, 
Groot- Brittannië, Noordelijk Europa, Ierland, Noord-Ierland of de 
Baltische staten;  

b)  opslaginstallaties met uitzondering van elektriciteitsproductie-
eenheden met pompopslag overeenkomstig artikel 5, lid 2. 

  

3. Indien er sprake is van verbruiksinstallaties of gesloten distributiesys-
temen met meerdere verbruikseenheden, worden die verbruikseenheden 
samen als één verbruikseenheid beschouwd indien zij niet onafhankelijk 
van elkaar kunnen werken of zij redelijkerwijs als combinatie kunnen 
worden beschouwd. 

  

Artikel 4  Toepassing op bestaande transmissiegekoppelde verbruiks-

installaties, bestaande transmissiegekoppelde distributie-

installaties, bestaande distributiesystemen en bestaande ver-

bruikseenheden die worden gebruikt om diensten voor 

vraagsturing te leveren  

  

1. De eisen van deze verordening zijn niet van toepassing op bestaande 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, bestaande transmissiege-
koppelde distributie-installaties, bestaande distributiesystemen en be-
staande verbruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of een ge-
sloten distributiesysteem worden gebruikt of kunnen worden gebruikt 
om diensten voor vraagsturing aan een relevante systeembeheerder of 
relevante TSB te leveren, tenzij: 

Dezelfde opmerking ten aanzien van NcE 

artikel 7.3.2. 

NcE 7.3.2 aanpassen 

n.a.v.  
NC DCC 4(1) 

a)  een bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, een be-
staande transmissiegekoppelde distributie-installatie, een bestaand 
distributiesysteem of een bestaande verbruikseenheid binnen een 
verbruiksinstallatie op een spanningsniveau van meer dan 1 000 V 
of een gesloten distributiesysteem met een spanningsniveau van 
meer dan 1 000 V zodanig is aangepast dat de desbetreffende aan-
sluitovereenkomst ingrijpend moet worden herzien overeenkomstig 
de onderstaande procedure:  
i)  eigenaren van verbruiksinstallaties, DSB's of GDSB's die van 

plan zijn een installatie te moderniseren of apparatuur te ver-
vangen op een wijze die effect heeft op de technische moge-
lijkheden van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, 
de transmissiegekoppelde distributie-installatie, het distribu-
tiesysteem of de verbruikseenheid, stellen de relevante sys-
teembeheerder hiervan van tevoren in kennis;  
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ii)  wanneer de relevante systeembeheerder oordeelt dat de mo-
dernisering of vervanging van apparatuur van zulke omvang is 
dat een nieuwe aansluitovereenkomst vereist is, stelt de sys-
teembeheerder de desbetreffende regulerende instantie of, in-
dien van toepassing, de lidstaat daarvan in kennis; en iii)de 
desbetreffende regulerende instantie of, indien van toepassing, 
de lidstaat besluit of de bestaande aansluitovereenkomst moet 
worden herzien, dan wel of een nieuwe aansluitovereenkomst 
vereist is en welke eisen van deze verordening van toepassing 
zijn; of 

b)  een regulerende instantie of, indien van toepassing, een lidstaat be-
sluit een bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, een 
bestaande transmissiegekoppelde distributie-installatie, een be-
staand distributiesysteem of een bestaande verbruikseenheid laten 
voldoen aan alle of aan bepaalde eisen van deze verordening, op 
basis van een overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 ingediend voorstel 
van de relevante TSB. 

  

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt een transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie, een transmissiegekoppelde distributie-
installatie, een distributiesysteem of een verbruikseenheid die door een 
verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem wordt gebruikt of 
kan worden gebruikt om diensten voor vraagsturing aan een relevante 
systeembeheerder of een relevante TSB te leveren, als bestaand be-
schouwd, indien:  
a)  deze voorziening op de datum van inwerkingtreding van deze ver-

ordening reeds met het net is gekoppeld; of  
b)  de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB een 

definitief en bindend contract heeft gesloten voor de aankoop van 
de belangrijkste verbruiksapparaten of de verbruikseenheid binnen 
een tijdsbestek van twee jaar na de inwerkingtreding van deze ver-
ordening. De eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de 
GDSB stelt de relevante systeembeheerder en de relevante TSB 
binnen een termijn van 30 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening in kennis van de sluiting van dit contract. De 
door de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB 
aan de relevante systeembeheerder en de relevante TSB toegezon-
den kennisgeving bevat ten minste de volgende elementen: de be-
naming van het contract, de datum van ondertekening en de datum 
van inwerkingtreding, en de specificaties van de te bouwen, te as-
sembleren of aan te kopen belangrijkste verbruiksapparaten of ver-
bruikseenheid. Een lidstaat kan erin voorzien dat de regulerende in-
stantie in gespecificeerde omstandigheden kan bepalen of de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissiegekop-
pelde distributie-installatie, het distributiesysteem of de verbruiks-
eenheid als bestaand dan wel als nieuw moet worden beschouwd. 

  

3. Na een openbare raadpleging overeenkomstig artikel 9 en teneinde een 
antwoord te bieden op significante werkelijke wijzigingen van omstan-
digheden, zoals de ontwikkeling van systeemeisen, inclusief de penetra-
tie van hernieuwbare energiebronnen, slimme netwerken, gedistribueer-
de productie of vraagsturing, kan de relevante TSB aan de betrokken re-
gulerende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat voorstellen de 
toepassing van deze verordening uit te breiden tot bestaande transmis-
siegekoppelde verbruiksinstallaties, bestaande transmissiegekoppelde 
distributie- installaties, bestaande distributiesystemen of bestaande ver-
bruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distri-
butiesysteem worden gebruikt om diensten voor vraagsturing aan een re-
levante systeembeheerder of een relevante TSB te leveren. 

 Daartoe wordt overeenkomstig de artikelen 48 en 49 een grondige en 
transparante kwantitatieve kosten-batenanalyse uitgevoerd. De analyse 
omvat de volgende elementen:  
a)  de kosten om bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-

ties, bestaande transmissiegekoppelde distributie- installaties, be-
staande distributiesystemen en bestaande verbruikseenheden in 
overeenstemming te brengen met deze verordening;  

b)  de sociaaleconomische baten van toepassing van de eisen van deze 
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verordening; en  
c)  de mogelijkheid om met alternatieve maatregelen de vereiste pres-

tatie te bereiken. 
4. Alvorens de in lid 3 bedoelde kwantitatieve kosten-batenanalyse te 

ondernemen:  
a)  voert de relevante TSB een voorbereidende kwalitatieve vergelij-

king uit van de kosten en baten; en  
b)  verkrijgt de relevante TSB de goedkeuring van de relevante regule-

rende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat.  

  

5. De relevante regulerende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat 
neemt een besluit betreffende de uitbreiding van de toepassing van deze 
verordening tot bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, 
bestaande transmissiegekoppelde distributie-installaties, bestaande dis-
tributiesystemen of bestaande verbruikseenheden, en wel binnen een 
termijn van zes maanden na de ontvangst van het verslag en de aanbeve-
ling van de relevante TSB overeenkomstig artikel 48, lid 4. Het besluit 
van de regulerende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat wordt 
gepubliceerd.  

  

6. De relevante TSB houdt rekening met de legitieme verwachtingen van 
de eigenaren van verbruiksinstallaties, de DSB's en GDSB's bij de afwe-
ging inzake de eventuele toepassing van deze verordening op bestaande 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, bestaande transmissiege-
koppelde distributie-installaties, bestaande distributiesystemen en be-
staande verbruikseenheden.  

  

7. De relevante TSB kan de toepassing van sommige of alle bepalingen 
van deze verordening op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallaties, bestaande transmissiegekoppelde distributie-installaties, be-
staande distributiesystemen of bestaande verbruikseenheden om de drie 
jaar in overweging nemen overeenkomstig de in de leden 3 tot en met 5 
bedoelde eisen en procedure. 

  

Artikel 5  Toepassing op elektriciteitsproductie-eenheden met pompop-

slag en industriële locaties  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

1. Deze verordening is niet van toepassing op elektriciteitsproductie-
eenheden met pompopslag die zowel over een elektriciteitsproductie-
modus als over een pompopslagmodus beschikken.  

  

2. Elke pompmodule met een pompopslagstation dat uitsluitend in een 
pompmodus voorziet, moet voldoen aan de eisen van deze verordening 
en wordt beschouwd als verbruiksinstallatie.  

  

3. In het geval van industriële locaties met een geïntegreerde elektriciteits-
productie-eenheid kunnen de systeembeheerder van een industriële loca-
tie, de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de eigenaar van de elektrici-
teitsproductie- installatie en de relevante systeembeheerder van het sys-
teem waarop de industriële locatie is aangesloten, in overleg met de re-
levante TSB overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor de 
ontkoppeling van kritische belastingen van het relevante systeem. Het 
doel van de overeenkomst is het waarborgen van de productieprocessen 
van de industriële locatie in het geval van verstoorde omstandigheden in 
het relevante systeem. 

  

Artikel 6  Reguleringsaspecten  Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

1. De algemene toepassingseisen die krachtens deze verordening door de 
relevante systeembeheerders of TSB's moeten worden vastgesteld, wor-
den ter goedkeuring voorgelegd aan de door de lidstaten aangewezen en-
titeit en worden gepubliceerd. De aangewezen entiteit is de regulerende 
instantie tenzij anderszins beslist door de lidstaat.  

  

2. Voor locatiespecifieke eisen die krachtens deze verordening door de 
relevante systeembeheerders of TSB's moeten worden vastgesteld, kun-
nen de lidstaten de goedkeuring van een aangewezen entiteit vereisen.  

  

3. Bij de toepassing van deze verordening zorgen de lidstaten, bevoegde 
instanties en systeembeheerders ervoor dat zij:  
a)  de beginselen van evenredigheid en niet-discriminatie toepassen;  
b)  de transparantie waarborgen;  
c)  het beginsel toepassen van optimalisering wat betreft de hoogste to-

tale efficiëntie en laagste totale kosten voor alle betrokken partijen;  
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d)  de aan de relevante TSB toegewezen verantwoordelijkheid respec-
teren om de systeemveiligheid te waarborgen, inclusief als vereist 
bij de nationale wetgeving;  

e)  de relevante DSB's raadplegen en rekening houden met de potenti-
ele effecten op hun systemen;  

f)  rekening houden met de overeengekomen Europese normen en 
technische specificaties.  

4. Binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de relevante systeembeheerder of TSB een voorstel 
voor eisen voor algemene toepassing, of voor de methodologie die ter 
berekening of vaststelling van deze eisen wordt gebruikt, in ter goedkeu-
ring door de bevoegde entiteit. 

  

5. In de gevallen waarin overeenkomstig deze verordening overeenstem-
ming moet worden bereikt tussen de relevante systeembeheerder, de re-
levante TSB, de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de eigenaar van 
elektriciteitsproductie- installatie, de DSB en/of de GDSB, streven deze 
partijen ernaar een dergelijke overeenstemming te bereiken binnen een 
termijn van zes maanden nadat één van de partijen een eerste voorstel 
heeft voorgelegd aan de overige partijen. Wanneer binnen deze termijn 
geen overeenstemming is bereikt, kan elke partij de relevante reguleren-
de instantie verzoeken om binnen een tijdsbestek van zes maanden een 
besluit vast te stellen.  

  

6. De bevoegde entiteiten nemen besluiten inzake voorstellen voor eisen of 
methodologieën binnen een termijn van zes maanden volgende op de 
ontvangst van die voorstellen.  

  

7. Wanneer de relevante systeembeheerder of TSB een wijziging van de 
voorstellen voor eisen, als bedoeld in en goedgekeurd overeenkomstig 
de leden 1 en 2, noodzakelijk acht, zijn de in de leden 3 tot en met 8 be-
doelde eisen van toepassing op de voorgestelde wijziging. De systeem-
beheerders en TSB's die een wijziging voorstellen, houden rekening met 
de eventuele legitieme verwachtingen van de eigenaren van verbruiksin-
stallaties, DSB's, GDSB's, fabrikanten van apparatuur en andere betrok-
ken partijen, waarbij wordt uitgegaan van de initieel gespecificeerde en 
overeengekomen eisen of methodologieën.  

  

8. Een partij die een klacht heeft tegen een relevante systeembeheerder of 
TSB in verband met de uit deze verordening voortvloeiende verplichtin-
gen van die systeembeheerder of TSB, kan bedoelde klacht indienen bij 
de regulerende instantie die, handelend als geschillenbeslechtingsautori-
teit, binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een besluit neemt. 
Wanneer de regulerende instantie aanvullende informatie opvraagt, kan 
die termijn met twee maanden worden verlengd. Deze periode kan met 
instemming van de indiener van de klacht nog verder worden verlengd. 
Het besluit van de regulerende instantie is bindend tenzij en totdat het in 
beroep wordt herroepen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes. Er is 
wel interactie met E-wet art 51: behandeling van geschillen. 
51.1 Een partij die een geschil heeft met een netbeheerder over 

de wijze waarop deze zijn taken en bevoegdheden op grond van 
deze wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond 
van deze wet voldoet, kan een klacht bij de ACM indienen. etc. 

Geen 

9. Wanneer de in deze verordening bedoelde eisen moeten worden vastge-
steld door een relevante systeembeheerder die geen TSB is, kunnen de 
lidstaten in de plaats daarvan besluiten dat de relevante TSB verant-
woordelijk zal zijn voor de vaststelling van de desbetreffende eisen. 

  

Artikel 7  Meerdere TSB's  Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

1. Wanneer er in een lidstaat meer dan één TSB is, geldt deze verordening 
voor alle TSB's binnen die lidstaat.  

  

2. Overeenkomstig hun nationaal reguleringsstelsel kunnen de lidstaten 
bepalen dat de verantwoordelijkheid van een TSB om één, sommige of 
alle verplichtingen krachtens deze verordening in acht te nemen, wordt 
toegewezen aan één of meer specifieke TSB's. 

  

Artikel 8  Restitutie van kosten  Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

1. De kosten welke door aan netwerktariefregulering onderworpen sys-
teembeheerders worden gedragen en die voortvloeien uit de verplichtin-
gen krachtens deze verordening, worden getoetst door de relevante regu-
lerende instanties. Voor de als redelijk, efficiënt en evenredig be-
schouwde kosten vindt restitutie plaats via netwerktarieven of andere 
passende mechanismen.  

  

2. Wanneer daar door de relevante regulerende instanties om wordt ver-   
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zocht, verstrekken de in lid 1 bedoelde systeembeheerders binnen een 
termijn van drie maanden na dit verzoek de informatie die vereist is om 
een toetsing van de gemaakte kosten mogelijk te maken.  

Artikel 9  Openbare raadpleging  Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

1. De relevante systeembeheerders en de relevante TSB's raadplegen de 
belanghebbenden, inclusief de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat, 
over:  
a) voorstellen om de toepassing van deze verordening uit te breiden 

tot bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, bestaan-
de transmissiegekoppelde distributie-installaties, bestaande distri-
butiesystemen en bestaande verbruikseenheden overeenkomstig ar-
tikel 4, lid 3;  

b)  het verslag overeenkomstig artikel 48, lid 3;  
c)  de kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 53, lid 2;  
d)  de eisen voor verbruikseenheden overeenkomstig artikel 28, lid 2, 

onder c), e), f), k) en l) en artikel 29, lid 2, onder c) tot en met e). 
De raadpleging duurt minimaal een maand.  

De term “raadplegen” wordt geïnterpreteerd als een schriftelij-

ke consultatie d.m.v. website o.i.d. 

 

2. De relevante systeembeheerders of relevante TSB's houden naar beho-
ren rekening met de standpunten die de belanghebbenden tijdens de 
raadplegingen hebben geformuleerd, alvorens zij hun ontwerpvoorstel, 
het verslag, de kosten-batenanalyse of de eisen met betrekking tot ver-
bruikseenheden ter goedkeuring bij de regulerende instantie, bevoegde 
entiteit of, indien van toepassing, de lidstaat indienen. In alle gevallen 
wordt een duidelijke verklaring voor het al dan niet overnemen van het 
standpunt van de belanghebbenden gegeven en wordt deze verklaring 
bekendgemaakt op tijdige wijze vóór of gelijktijdig met de publicatie 
van het voorstel, het verslag, de kosten-batenanalyse of de eisen voor 
verbruikseenheden overeenkomstig de artikelen 28 en 29. 

  

Artikel 10  Betrokkenheid van belanghebbenden  

 In nauwe samenwerking met het Europees netwerk van transmissiesys-
teembeheerders voor elektriciteit (hierna „het ENTSB voor elektriciteit” 
genoemd) organiseert het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (hierna „het Agentschap” genoemd) de betrokkenheid 
van de belanghebbenden wat betreft de eisen voor de aansluiting op het 
net van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, transmissiegekop-
pelde distributie-installaties, distributiesystemen en verbruikseenheden 
die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem wor-
den gebruikt of kunnen worden gebruikt om diensten voor vraagsturing 
aan relevante systeembeheerders en relevante TSB's te leveren, en ande-
re tenuitvoerleggingsaspecten van deze verordening. Dit omvat bijeen-
komsten op reguliere basis met belanghebbenden om problemen te iden-
tificeren en verbeteringen voor te stellen, met name in verband met de 
eisen voor de aansluiting op het net van transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distributie-installaties, distri-
butiesystemen en verbruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of 
een gesloten distributiesysteem worden gebruikt om diensten voor 
vraagsturing aan relevante systeembeheerders of relevante TSB's te le-
veren.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 11  Vertrouwelijkheidsverplichtingen  Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

1. Alle uit hoofde van deze verordening ontvangen, uitgewisselde of 
doorgegeven vertrouwelijke informatie valt onder de in de leden 2, 3 en 
4 omschreven voorwaarden betreffende het beroepsgeheim.  

  

2. Het beroepsgeheim geldt voor alle personen, regulerende instanties of 
entiteiten op wie het bepaalde in deze verordening van toepassing is.  

  

3. Vertrouwelijke informatie waarvan de in lid 2 bedoelde personen, 
regulerende instanties of entiteiten beroepshalve kennis krijgen, mag aan 
geen enkele andere persoon of autoriteit worden bekendgemaakt, on-
verminderd de gevallen die onder de nationale wetgeving, de overige 
bepalingen van deze verordening of andere toepasselijke wetgeving van 
de Unie vallen.  

  

4. Onverminderd de gevallen die onder de nationale wetgeving of wetge-
ving van de Unie vallen, mogen de regulerende instanties en de entitei-
ten of personen die vertrouwelijke informatie in het kader van deze ver-

  



 
 
 
Bijlage 1 Analyse van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1418 – Bijlage 1 Pagina 7/40  7 september 2018  

ordening ontvangen, deze informatie uitsluitend gebruiken om hun func-
ties uit hoofde van deze verordening uit te oefenen. 

Titel II Aaansluiting van transmissiegekoppelde ver-

bruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distributie-

installaties en distributiesystemen 

  

Hoofdstuk 1 Algemene eisen    

Artikel 12  Algemene frequentie-eisen    

1. Transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, 
transmissiegekoppelde distributie-
installaties en distributiesystemen zijn in 
staat op het net aangesloten en in bedrijf te 
blijven binnen de in bijlage I opgegeven fre-
quentiebanden en tijdsperiodes.  

NLE: 

Frequentieband Bedrijfsperiode 
47,5 Hz – 48,5 Hz 30 minuten 
48,5 Hz – 49,0 Hz 30 minuten 

49,0 Hz – 51,0 Hz Onbeperkt 
51,0 Hz – 51,5 Hz 30 minuten 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1 met door-

werking naar distributiesystemen 
De tijdsduur van de bedrijfsperiode voor frequen-
ties in de band van 47,5 Hz tot 48,5 Hz en de tijds-

duur van de bedrijfsperiode voor frequenties in de 
band van 48,5 Hz tot 49,0 Hz, als bedoeld in DCC 
artikel 12 eerste lid, is 30 minuten. 

2. De eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de 
DSB kan met de relevante TSB overeenstemming bereiken over bredere 
frequentiebanden of langere minimumbedrijfsperiodes. Indien bredere 
frequentiebanden of langere minimumbedrijfsperiodes technisch haal-
baar zijn, wordt de toestemming van de eigenaar van de transmissiege-
koppelde verbruiksinstallatie of de DSB niet op onredelijke gronden 
geweigerd.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 13  Algemene spanningseisen    

1. Transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, 
transmissiegekoppelde distributie-
installaties en transmissiegekoppelde distri-
butiesystemen zijn in staat op het net aange-
sloten en in bedrijf te blijven binnen de in 
bijlage II opgegeven spanningsbereiken en 
tijdsperiodes.  

NLE: 
Tabel voor 110 kV ≤ Unom < 300 kV: 

Spanningsbereik Bedrijfsperiode 
0,90 pu – 1,118 pu Onbeperkt 
1,118 pu – 1,15 pu 60 minuten 

 
Tabel voor 300 kV ≤ Unom ≤ 400 kV: 
Spanningsbereik Bedrijfsperiode 

0,90 pu – 1,05 pu Onbeperkt 
1,05 pu – 1,10 pu 60 minuten 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1 met door-
werking naar distributiesystemen 

1. Voor installaties met een nominale spanning 
kleiner dan 300 kV is de tijdsduur van de be-
drijfsperiode voor spanningen in de band van 

1,118 pu tot 1,115 pu 60 minuten  
2. Voor installaties met een nominale spanning 

groter dan of gelijk aan 300 kV is de tijdsduur 

van de bedrijfsperiode voor spanningen in de 
band van 1,05 pu tot 1,10 pu 60 minuten. 

2. Apparatuur van distributiesystemen die op dezelfde spanning is aange-
sloten als de spanning op het aansluitpunt met het transmissiesysteem is 
in staat op het net aangesloten en in bedrijf te blijven binnen de in bijla-
ge II opgegeven spanningsbereiken en tijdsperiodes.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Het spanningsbereik op het aansluitpunt wordt uitgedrukt als de span-
ning op het aansluitpunt gerelateerd aan de referentiespanning 1 per 
eenheid (pu). Voor het netspanningsniveau van 400 kV (doorgaans ook 
het 380 kV-niveau genoemd) is de referentiespanning 1 pu 400 kV; voor 
andere netspanningsniveaus kan de referentiespanning 1 pu verschillen 
voor elke systeembeheerder in dezelfde synchrone zone.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

4. Wanneer de spanningsbasis voor pu-waarden van 300 kV tot en met 400 
kV loopt, kan de relevante TSB in Spanje eisen dat transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distributie-installaties 
en transmissiegekoppelde distributiesystemen voor onbeperkte tijd bin-
nen het spanningsbereik 1,05 pu — 1,0875 pu aangesloten blijven. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

5. Wanneer de spanningsbasis voor pu-waarden 400 kV is, kunnen de 
relevante TSB's in de synchrone zone van de Baltische staten eisen dat 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde dis-
tributie-installaties en transmissiegekoppelde distributiesystemen op het 
400 kV-net aangesloten blijven binnen de grenzen van het spanningsbe-
reik en gedurende de bedrijfsperiodes die gelden voor de synchrone zo-
ne van Continentaal Europa.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

6. De relevante TSB kan eisen dat een trans-
missiegekoppelde verbruiksinstallatie, een 
transmissiegekoppelde distributie-installatie 
of een transmissiegekoppeld distributiesys-
teem in staat is tot automatische ontkoppe-
ling bij specifieke spanningswaarden. De 
voorwaarden en instellingen voor automati-
sche ontkoppeling worden overeengekomen 

NLE: 
Ten aanzien van automatische ontkoppe-

ling: De niet-limitatieve eis is een kan-
bepaling en wordt op dit moment niet 
ingevuld. Indien dit toch wordt overeen-

gekomen, worden de voorwaarden en 
instellingen voor automatische ontkoppe-
ling vastgelegd in de ATO. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1 met door-
werking naar distributiesystemen 

De relevante TSB en de beheerder van de ver-
bruiksinstallatie komen voorwaarden en instellin-
gen voor automatische ontkoppeling bij specifieke 

spanningswaarden, als bedoeld in artikel 13, zesde 
lid, van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC),  
overeen en deze worden vastgelegd in de ATO. 



 
 
 
Bijlage 1 Analyse van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1418 – Bijlage 1 Pagina 8/40  7 september 2018  

tussen de relevante TSB en de eigenaar van 
de transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
tie of de DSB.   

7. Wat betreft transmissiegekoppelde distributiesystemen met een spanning 
van minder dan 110 kV op het aansluitpunt specificeert de relevante 
TSB het spanningsbereik op het aansluitpunt waarop de op dat transmis-
sienet aangesloten distributiesystemen berekend moeten zijn. De DSB's 
ontwerpen de capaciteit van hun apparatuur, die is aangesloten op de-
zelfde spanning als de spanning van het aansluitpunt met het transmis-
siesysteem, zodanig dat deze overeenkomt met dit spanningsbereik.  

In NL hebben de aansluitpunten op het transmissiesysteem 
geen spanning minder dan 110 kV. 
Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

Artikel 14  Eisen betreffende kortsluiting    

1. Op basis van de nominale kortsluitvastheid 
van de componenten van het transmissienet 
specificeert de relevante TSB de maximale 
kortsluitstroom op het aansluitpunt waarte-
gen de transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallatie of het transmissiegekoppelde distri-
butiesysteem bestand moet zijn.  

Netcode, Art. 2.1.5.4: "De elektrische 

installatie is bestand tegen het door de 
netbeheerder ter plaatse verwachte 
kortsluitvermogen" is geplaatst in NNS 

paragraaf 2.1 (voorwaarden voor alle 
aansluitingen) artikel 2.14, lid 3. 
Netcode, Art. 2.3.3.2: "De hoogspannings-

installatie is bestand tegen het ter plaatse 
optredende kortsluitvermogen." is ge-
plaatst in NNS paragraaf 2.5 (voorwaarden 

voor de aansluiting op een hoogspan-
ningswisselstroomnet) artikel 2.41. 
NLE DCC 14.1: De maximale kortsluit-

stroom op het aansluitpunt, waartegen de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of het transmissiegekoppelde distributie-

systeem bestand moet zijn, is bepaald op 
basis van de nominale kortsluitvastheid 
van de componenten van het transmissie-

net en wordt in de Aansluit- en Transport-
overeenkomst (ATO) vastgelegd. 
Daarnaast informeert de netbeheerder de 

aangeslotene en overlegt met hem voor 
zover van toepassing bij eerste aansluiting 
en bij latere wijzigingen van het net om-

trent de minimum en maximum waarde 
van het kortsluitvermogen tijdens de 
normale bedrijfstoestand. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1 met door-

werking naar distributiesystemen 
1. De maximale kortsluitstroom, als bedoeld in 

DCC artikel 14 eerste lid, wordt in de Aansluit- 

en Transportovereenkomst (ATO) vastgelegd; 
2. De netbeheerder informeert de aangeslotene 

en overlegt met hem voor zover van toepas-

sing bij eerste aansluiting en bij latere wijzi-
gingen van het net omtrent de minimum en 
maximum waarde van het kortsluitvermogen 

tijdens de normale bedrijfstoestand. 

2. De relevante TSB verstrekt aan de eigenaar 
van de transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallatie of de beheerder van het transmissie-
gekoppelde distributiesysteem een raming 
van de minimale en de maximale kortsluit-
stroom die op het aansluitpunt wordt ver-
wacht als equivalent van het netwerk.  

Netcode, Art. 2.1.4.3: "De netbeheerder 

informeert de aangeslotene en overlegt 
met hem voor zover van toepassing bij 
eerste aansluiting en bij latere wijzigingen 

van het net omtrent: ... (b.) de minimum 
en maximum waarde van het kortsluit-
vermogen tijdens de normale bedrijfstoe-

stand;" is geplaatst in NNS paragraaf 2.1 
(voorwaarden voor alle aansluitingen) 
artikel 2.13, lid 3. Dit artikel NNS 2.13.3 

moet dan wel worden aangepast aan de 
NLE van DCC artikel 16, lid 1. 
 

Netcode artikel 2.1.4.3 (NNS 2.13.3) aanpassen aan 

NLE DCC 16.1. 
 
Onderdeel b uit NcE 2.1.4.3 beperken tot niet-

transmissiegekoppelde installaties, want voor 
transmissiegekoppelde installaties is het geregeld 
in DCC 14(1) en voor productie-eenheden in NNS 

3.17 lid 4. 

3. Na een ongeplande gebeurtenis stelt de 
relevante TSB de eigenaar van de betreffen-
de transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
tie of de beheerder van het betreffende 
transmissiegekoppelde distributiesysteem 
daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
één week na de ongeplande gebeurtenis, in 
kennis van de wijziging van de drempel-
waarde voor de maximale kortsluitstroom 
van het net van de relevante TSB waartegen 
de betrokken transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of het betrokken transmis-

NLE DCC 14.3, 14.4, 14.8: Indien de wijzi-

ging van de maximale kortsluitstroom als 
bedoeld in DCC artikel 14, derde lid, groter 
is dan een bepaalde drempelwaarde, 

moet de relevante TSB de wijziging mel-
den aan de eigenaar van de betreffende 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 

of de beheerder van het betreffende 
transmissiegekoppelde distributiesys-
teem. De drempelwaarde als bedoeld in 

DCC artikel 14, vierde lid, voor een wijzi-
ging naar aanleiding van een ongeplande 

Nieuw Netcode-artikel in paragraaf 4.1 met door-

werking naar distributiesystemen: 
1. De beheerder van de transmissiegekoppelde 

installatie specificeert de drempelwaarde 

(voor een wijziging van de maximale kortsluit-
stroom na een ongeplande gebeurtenis), als 
bedoeld in DCC artikel 14 derde en vierde lid, 

en legt deze vast in de Aansluit- en Transport-
overeenkomst (ATO); 
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siegekoppelde distributiesysteem bestand 
moet zijn overeenkomstig lid 1.  

gebeurtenis en de drempelwaarde als 
bedoeld in DCC artikel 14, achtste lid, voor 

een wijziging naar aanleiding van een 
geplande gebeurtenis worden door de 
eigenaar van de betreffende transmissie-

gekoppelde verbruiksinstallatie of de 
beheerder van het betreffende transmis-
siegekoppelde distributiesysteem gespeci-

ficeerd.  
De drempelwaarden moeten kleiner zijn 
dan het verschil van de 'rated short circuit 

withstand capabiltiy' en de maximale 
optredende kortsluitstroom in de basissi-
tuatie. 

Deze twee drempelwaarden worden 
vastgelegd in de Aansluit- en Transport-
overeenkomst (ATO). 

4. De in lid 3 bepaalde drempelwaarde wordt gespecificeerd door de 
eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie voor diens 
installatie of door de beheerder van het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem voor diens net.  

Zie bij 14.3  

5. Voorafgaand aan een geplande gebeurtenis 
stelt de relevante TSB de eigenaar van de 
betrokken transmissiegekoppelde verbruiks-
installatie of de beheerder van het betrokken 
transmissiegekoppelde distributiesysteem 
daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
één week voorafgaand aan de geplande ge-
beurtenis, in kennis van de wijziging van de 
drempelwaarde voor de maximale kortsluit-
stroom van het net van de relevante TSB 
waartegen de betrokken transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie of het betrokken 
transmissiegekoppelde distributiesysteem 
bestand moet zijn overeenkomstig lid 1.  

NLE DCC 14.5, 14.6, 14.9: Indien de wijzi-

ging van de kortsluitstroombijdrage als 
bedoeld in DCC artikel 14, vijfde lid, groter 
is dan een bepaalde drempelwaarde, 

moet de eigenaar van de betreffende 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of de beheerder van het betreffende 

transmissiegekoppelde distributiesysteem 
de wijziging melden aan de relevante TSB. 
De drempelwaarde als bedoeld in DCC 

artikel 14, vijfde lid, voor een wijziging 
naar aanleiding van een ongeplande 
gebeurtenis en de drempelwaarde als 

bedoeld in DCC artikel 14, negende lid, 
voor een wijziging naar aanleiding van een 
geplande gebeurtenis worden door de 

relevante TSB gespecificeerd.  
De drempelwaarden moeten kleiner zijn 
dan het verschil van de 'rated short circuit 

withstand capabiltiy' en de maximale 
optredende kortsluitstroom in de basissi-
tuatie. 

Deze twee drempelwaarden worden 
vastgelegd in de Aansluit- en Transport-
overeenkomst (ATO). 

Nieuw Netcode-artikel in paragraaf 4.1 met door-

werking naar distributiesystemen: 
2. De beheerder van de transmissiegekoppelde 

installatie specificeert de drempelwaarde 

(voor een wijziging van de maximale kortsluit-
stroom voorafgaand aan een geplande ge-
beurtenis), als bedoeld in DCC artikel 14 vijfde 

en zesde lid, en legt deze vast in de Aansluit- 
en Transportovereenkomst (ATO); 

6. De in lid 5 bepaalde drempelwaarde wordt gespecificeerd door de 
eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie voor diens 
installatie of door de beheerder van het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem voor diens net.  

Zie bij 14.5  

7. De relevante TSB verzoekt de eigenaar van een transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie of de beheerder van een transmissiegekoppelde dis-
tributiesysteem om informatie over de bijdrage wat betreft de kortsluit-
stroom van die installatie of dat netwerk. Ten minste worden de equiva-
lente modellen van het net aangeleverd en aangetoond voor de homopo-
laire, normale en inverse component.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

8. Na een ongeplande gebeurtenis stelt de 
eigenaar van de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of de beheerder van het 
transmissiegekoppelde distributiesysteem de 
relevante TSB zo spoedig mogelijk, maar ui-
terlijk één week na de ongeplande gebeurte-
nis, in kennis van een wijziging van de kort-
sluitingsbijdrage van de door de relevante 

Zie bij 14.3 Nieuw Netcode-artikel in paragraaf 4.1 met door-
werking naar distributiesystemen: 

3. De relevante TSB specificeert de drempel-
waarde (voor een wijziging van de maximale 
kortsluitstroom na een ongeplande gebeurte-

nis), als bedoeld in DCC artikel 14 achtste lid, 
en legt deze vast in de Aansluit- en Transport-
overeenkomst (ATO); 
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TSB vastgelegde drempelwaarde.  
9. Voorafgaand aan een geplande gebeurtenis 

stelt de eigenaar van de transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie of de beheerder 
van het transmissiegekoppelde distributie-
systeem de relevante TSB zo spoedig moge-
lijk, maar ten minste één week voorafgaand 
aan de geplande gebeurtenis, in kennis van 
een wijziging van de kortsluitingsbijdrage 
van de door de relevante TSB vastgelegde 
drempelwaarde.  

Zie bij 14.5 Nieuw Netcode-artikel in paragraaf 4.1 met door-
werking naar distributiesystemen: 

4. De relevante TSB specificeert de drempel-
waarde (voor een wijziging van de maximale 
kortsluitstroom voorafgaand aan een geplan-

de gebeurtenis), als bedoeld in DCC artikel 14 
negende lid, en legt deze vast in de Aansluit- 
en Transportovereenkomst (ATO); 

Artikel 15  Eisen betreffende blindvermogen    

1. Transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en transmissiegekoppelde 
distributiesystemen zijn in staat de stationaire bedrijfstoestand op het 
aansluitpunt in stand te houden binnen een door de relevante TSB ge-
specificeerd blindvermogensbereik, overeenkomstig de volgende voor-
waarden:  

  

a)  voor transmissiegekoppelde verbruiks-
installaties is het werkelijke blindver-
mogensbereik dat de relevante TSB 
heeft gespecificeerd voor de import en 
export van blindvermogen niet groter 
dan 48 procent van de maximale im-
portcapaciteit of van de maximale ex-
portcapaciteit, naargelang welke het 
grootst is (0,9 maal de arbeidsfactor 
van de import of export van werkzaam 
vermogen), met uitzondering van situa-
ties waarin technische of financiële sys-
teemvoordelen worden aangetoond 
voor transmissiegekoppelde verbruiks-
installaties door de eigenaar van de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstal-
latie en die door de relevante TSB 
wordt geaccepteerd; 

Netcode Art. 2.1.5.6 (NNS Art. 2.27): 
Indien de aangeslotene op een wissel-

spanningsnet geen nadere contractuele 
afspraken heeft gemaakt met de netbe-
heerder daaromtrent, varieert de arbeids-

factor in het overdrachtspunt tussen 0,85 
(inductief) en 1,0, tenzij sprake is van 
kortstondige afwijkingen en van perioden 

met zeer lage belasting. 
De minimale waarde van de arbeidsfactor 
is volgens de bepaling in de DCC groter 

dan in de huidige Netcode. 
De bijzin "tenzij sprake is van kortstondige 
afwijkingen en van perioden met zeer lage 

belasting" wordt hierbij niet opgenomen. 
Dit wordt ondervangen door de beschrij-
ving van uitzonderingen in DCC artikel 

15(1)(a). 
Een overeengekomen afwijking van dit 
blindvermogensbereik wordt vastgelegd in 

de Aansluit- en Transportovereenkomst 
(ATO). 

Netcode artikel 2.1.5.6 verplaatsen naar paragraaf 
3.3 (kleiner dan 800 W) NNS artikel 2.27. 

 
Netcode artikel 2.1.5.6a  verplaatsen naar para-
graaf 3.4 (type A), NNS artikel 3.15. 

 
Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1: 
Indien de eigenaar van de transmissiegekoppelde 

verbruiksinstallatie geen nadere contractuele 
afspraken heeft gemaakt met de netbeheerder 
daaromtrent, varieert voor een verbruiksinstallatie 

zonder lokale elektriciteitsproductie de arbeidsfac-
tor in het overdrachtspunt tussen 0,9 (inductief) en 
1,0 en varieert voor een verbruiksinstallatie met 

lokale elektriciteitsproductie de arbeidsfactor in het 
overdrachtspunt tussen 0,9 (capacitief) en 0,9 
(inductief). 

Een overeengekomen afwijking van dit blindvermo-
gensbereik wordt vastgelegd in de Aansluit- en 
Transportovereenkomst (ATO). 

b)  voor transmissiegekoppelde distributie-
systemen is het werkelijke blindvermo-
gensbereik dat de relevante TSB heeft 
gespecificeerd voor de import en export 
van blindvermogen niet groter dan:  
i)  48 procent (dat wil zeggen 0,9 

maal de arbeidsfactor) van de 
maximale importcapaciteit of van 
de maximale exportcapaciteit tij-
dens de import van blindver-
mogen, naargelang welke het 
grootst is (verbruik); en  

ii)  48 procent (dat wil zeggen 0,9 
maal de arbeidsfactor) van de 
maximale importcapaciteit of van 
de maximale exportcapaciteit tij-
dens de export van blindver-
mogen, naargelang welke het 
grootst is (productie); met uitzon-
dering van situaties waarin techni-
sche of financiële systeemvoorde-
len op basis van een gezamenlijke 
analyse worden aangetoond door 
de relevante TSB en de beheerder 
van het transmissiegekoppelde 

Netcode artikel 2.9.1.1: " De paragrafen 
2.1.4 en 2.1.5 zijn niet van toepassing op 

aangesloten netbeheerders." 
Paragraaf 2.1.4: De beveiliging. 
Paragraaf 2.1.5: De elektrische installatie, 

waarin opgenomen: artikel 2.1.5.6 betref-
fende de arbeidsfactor op het aansluit-
punt. 

 
De NLE van artikel 15(1)(b) regelt nu de 
blindvermogensuitwisseling voor trans-

missiegekoppelde distributiesystemen. 
 
In hoofdstuk 5 van de nieuwe Netcode 

wordt de technische capaciteit beschre-
ven: technische mogelijkheid tot uitwisse-
ling van blindvermogen maximaal plus of 

min 48% van de importcapaciteit.  
 
In hoofdstuk 9 van de nieuwe Netcode is 

beschreven wat onder de genoemde 
omstandigheden aan blindvermogen mag 
worden uitgewisseld. Daar wordt de 

werkwijze beschreven die als uitgangs-
punt hanteert dat iedere netbeheerder 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 5.1 (HS en EHS): 
Transmissiegekoppelde distributiesystemen zijn in 

staat de stationaire bedrijfstoestand op het aan-
sluitpunt in stand te houden binnen het blindver-
mogensbereik, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, 

onderdeel b, van de Verordening (EU) 2016/1388 
(NC DCC), dat gespecificeerd is als: 
      a. maximaal 48% van de maximale import-

capaciteit of van de maximale exportcapaciteit, 
naar gelang welke het grootst is, tijdens de import 
van blindvermogen; 

      b. maximaal 48% van de maximale import-
capaciteit of van de maximale exportcapaciteit, 
naar gelang welke het grootst is, tijdens de export 

van blindvermogen. 
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distributiesysteem;  verantwoordelijk is voor de blindvermo-
genshuishouding in het eigen net: 
1.  De netbeheerder is verantwoordelijk voor de 
spannings- en blindvermogenshuishouding in het 
eigen net. 
2. Het blindvermogensbereik op het samenstel 
van alle aan de aansluiting tussen twee netten 
gerelateerde overdrachtspunten op één locatie (dat 
wil zeggen: per onderstation) is als volgt 
gespecificeerd: 

a. regionale netten importeren uit het 
bovenliggende net maximaal 48% van de 
grootste waarde van de maximale 
import- en exportcapaciteit;  

b. bij import of export van werkzaam 
vermogen van meer dan 25% van de 
importcapa-citeit exporteren zij naar het 
bovenliggende net niet meer dan 10% 
van de grootste waarde van de maximale 
import- en exportcapaciteit. 

3. Op grond van het tweede lid komt het 
blindvermogensbereik overeen met het groene 
gebied in onderstaand P/Q-diagram. 
4. Bij import of export van werkzaam vermogen 
van niet meer dan 25% van de maximale 
importcapaciteit is het toegestaan dat regionale 
netten maximaal 10% van de grootste waarde van 
de maximale import- en exportcapaciteit exporteren 
naar het bovenliggende net indien dit geen 
aantoonbare knelpunten veroorzaak in een van 
beide netten; in geval van aantoonbare hinder 
treden beide netbeheerders met elkaar in overleg 
met als doel in een gezamenlijke analyse naar het 
kunnen voldoen aan het gespecificeerde 
blindvermogensbereik. 

c)  de relevante TSB en de beheerder van 
het transmissiegekoppelde distributie-
systeem bereiken overeenstemming 
over de omvang van de analyse, waarin 
mogelijke oplossingen worden voorge-
steld, en bepalen wat de optimale op-
lossing is voor de uitwisseling van 
blindvermogen tussen hun systemen, 
waarbij naar behoren rekening wordt 
gehouden met de specifieke eigen-
schappen van de systemen, de variabele 
structuur van de uitwisseling van ver-
mogen, bidirectionele stromen en de 
blindvermogensmogelijkheden in het 
distributiesysteem;  

Tekst voor nieuwe Netcode artikel 9.15: 
5. Indien het blindvermogensbereik niet voldoet 
aan het tweede en vierde lid, voeren de betrokken 
netbeheerders achtereenvolgens de volgende 
stappen uit: 
a. zij stellen vast of één van beide netbeheerders 
knelpunten constateert met betrekking tot 
bijvoorbeeld spanningseisen of 
blindvermogenshuishouding; 
b. indien knelpunten zijn geconstateerd, worden 
in beide betrokken netten de reeds aanwezige 
stationaire blindvermogenscompensatiemiddelen 
ingezet met als doel te voldoen aan het 
gespecificeerde blindvermogensbereik; 
c. indien de inzet van de reeds aanwezige 
stationaire blindvermogenscompensatiemid-delen 
onvoldoende is om aan het gespecificeerde 
blindvermogensbereik te voldoen, verzoeken beide 
betrokken netbeheerders de producenten waarmee 
zij een overeen-komst tot levering of opname van 
blindvermogen hebben, om blindvermogen te 
compenseren met als doel te voldoen aan het 
gespecificeerde blindvermogensbereik; 
d. Indien door toepassing van de in onderdeel b 
of c bedoelde maatregelen de knel-punten 
onvoldoende kunnen worden weggenomen, voeren 
de betrokken netbeheer-ders een gezamenlijke 
analyse uit die, met inachtneming van artikel 2 van 
de Samen-werkingscode elektriciteit, leidt tot het 
voldoen aan het gespecificeerde blindvermo-
gensbereik door middel van:  

 aanvullende overeenkomsten met 
producenten tot levering of opname van blind-
vermogen; 

 investering in nieuwe stationaire 
blindvermogenscompensatiemiddelen; of 

 investering in netverzwaring 
6. Een overeengekomen afwijking van het in het 
tweede en vierde lid gespecificeerde 
blindvermogensbereik wordt vastgelegd in de 
aansluit- en transportovereenkomst. 

Nieuw Netcode artikel 9.15. 

d) de relevante TSB kan bepalen dat er andere grootheden dan de ar-
beidsfactor worden gebruikt om identieke blindvermogensbereiken 
vast te leggen;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 
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e)  de waarden van de eis betreffende het blindvermogensbereik wordt 
overeengekomen op het aansluitpunt;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

f)  indien een aansluitpunt wordt gedeeld door een elektriciteitspro-
ductie-eenheid en een verbruiksinstallatie, wordt bij wijze van af-
wijking van het bepaalde onder e) voldaan aan gelijkwaardige eisen 
op het aansluitpunt die zijn vastgelegd in desbetreffende overeen-
komsten of nationale wetgeving.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. De relevante TSB kan eisen dat de transmissiegekoppelde distributiesys-
temen in staat zijn op het aansluitpunt geen blindvermogen te exporteren 
(bij 1 pu-referentiespanning) bij een stroom van het werkzaam ver-
mogen van minder dan 25 % van de maximale importcapaciteit. Indien 
van toepassing kunnen de lidstaten van de TSB eisen dat deze zijn ver-
zoek rechtvaardigt door middel van een gezamenlijk met de beheerder 
van het transmissiegekoppelde distributiesysteem uit te voeren analyse. 
Indien deze eis op basis van de gezamenlijk analyse niet gerechtvaar-
digd is, bereiken de relevante TSB en de beheerder van het transmissie-
gekoppelde distributiesysteem overeenstemming over de noodzakelijke 
eisen naargelang van de resultaten van een gezamenlijke analyse.  

De TSB maakt geen gebruik van de mogelijkheid uit DCC artikel 
15(2) om export van blindvermogen door de transmissiegekop-
pelde distributiesystemen te verbieden bij een transport van 

werkzaam vermogen kleiner dan 25% van de maximale import-
capaciteit. 
Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

3. Onverminderd lid 1, punt b), kan de relevante TSB eisen dat het trans-
missiegekoppelde distributiesysteem installatie de uitwisseling van 
blindvermogen op het aansluitpunt actief regelt, ten bate van het gehele 
systeem. De relevante TSB en de beheerder van het transmissiegekop-
pelde distributiesysteem bereiken overeenstemming over een methode 
voor de uitvoering van deze regelfunctie om te zorgen voor een gerecht-
vaardigd niveau van voorzieningszekerheid voor beide partijen. Deze 
rechtvaardiging omvat een stappenplan waarin de stappen en de termij-
nen voor de naleving van deze eis zijn gespecificeerd.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 
Geen 

4. Overeenkomstig lid 3 kan de beheerder van het transmissiegekoppelde 
distributiesysteem eisen dat de relevante TSB zijn transmissiegekoppel-
de distributiesysteem met betrekking tot het beheer van het blindver-
mogen in overweging neemt.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 
Geen 

Artikel 16  Beveiligingseisen    

1. De relevante TSB specificeert de toestellen 
en instellingen die zijn vereist om het trans-
missienet te beveiligen in overeenstemming 
met de karakteristieke kenmerken van de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of het transmissiegekoppelde distributiesys-
teem. De relevante TSB en de eigenaar van 
de transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
tie of de beheerder van het transmissiege-
koppelde distributiesysteem bereiken over-
eenstemming over beveiligingsconcepten en 
-instellingen die van belang zijn voor de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of het transmissiegekoppelde distributiesys-
teem.  

Netcode artikel 2.1.4.3 schrijft voor dat de 

Netbeheerder de aangeslotene informeert 
over onder andere de beveiligingsfilosofie. 
De DCC-bepaling schrijft echter voor dat 

daar overeenstemming over moet zijn. 
Ook in hetzelfde artikel is opgenomen dat 
ket kortsluitvermogen wordt overlegd. 

Mogelijk kan dat geschrapt worden van-
wege de bepalingen in DCC 14 en RfG 14. 
 

Ook Netcode artikel 2.3.2.1 en artikel 
2.8.4.1 vermelden niet dat overeenstem-
ming moet worden bereikt. 

 
Netcode artikel 2.1.4.2 lijkt strijdig met 
"het bereiken van overeenstemming", 

zoals voorgeschreven in deze bepaling. 
Voorstel: artikel 2.13, lid 2: “Bij de dimen-
sionering van de elektrische installatie 

wordt rekening gehouden met de met de 
netbeheerder overeengekomen beveili-
gingsfilosofie.”. 

Netcode artikel 2.1.4.2 niet van toepassing op 

transmissiegekoppelde installaties. 
 
Nieuw Netcode artikel (ontleend aan NC 2.1.4.3) in 

paragraaf 4.1:  
1) De netbeheerder informeert de aange-
slotene en bereikt met hem voor zover van toepas-

sing bij eerste aansluiting en bij latere wijziging van 
het net overeenstemming over de beveiligingsfilo-
sofie; 

2) De netbeheerder informeert de aange-
slotene en overlegt met hem voor zover van toe-
passing bij eerste aansluiting en bij latere wijzigin-

gen van het net omtrent: 
a) de minimum en maximum waarde van 
het kortsluitvermogen tijdens de normale bedrijf-

stoestand; 
b) de wijze van sterpuntsbehandeling; 
c) de isolatiecoördinatie; 

d) de netconfiguratie; 
e) de bedrijfsvoering. 
 

Netcode artikel 2.3.2.1 aanpassen en plaatsen in 
artikel 2.37 van paragraaf 2.5 (HS):  
De aangeslotene dient bij de netbeheerder in 

drievoud een staffelplan met betrekking tot de 
beveiligingsmiddelen in. De netbeheerder stelt na 
het bereiken van overeenstemming over dit staf-

felplan één gewaarmerkt exemplaar aan de aange-
slotene of diens installateur ter beschikking. 
 

Netcode artikel 2.8.4.1 aanpassen en plaatsen in 
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paragraaf 5.1: 
Bij onderlinge aansluiting van netten bereiken 

netbeheerders overeenstemming over de toe te 
passen beveiligingsconcepten. 

2. De elektrische beveiliging van de transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallatie of het transmissiegekoppelde distributiesysteem heeft voorrang 
op de operationele aansturing, rekening houdend met de beveiliging van 
het systeem en de gezondheid en veiligheid van het personeel en het pu-
bliek.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Toestellen ten behoeve van beveiligingsconcepten kunnen betrekking 
hebben op de volgende elementen:  
a)  externe en interne kortsluiting;  
b)  over- en onderspanning op het aansluitpunt met het transmissiesys-

teem;  
c)  over- en onderfrequentie;  
d)  beveiliging van het belastingscircuit;  
e)  beveiliging van de machinetransformator;  
f)  back-up tegen defect beveiligings- en schakelmateriaal.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

4. De relevante TSB en de eigenaar van de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem bereiken overeenstemming over elke wijziging van de bevei-
ligingsconcepten die van belang zijn voor de transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie of het transmissiegekoppelde distributiesysteem, en 
over de uitvoeringvorm van de beveiligingsconcepten van de transmis-
siegekoppelde verbruiksinstallatie of het transmissiegekoppelde distri-
butiesysteem.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 17  Besturingseisen     

1. De relevante TSB en de eigenaar van de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of de beheerder van het transmissiegekop-
pelde distributiesysteem bereiken overeen-
stemming over de concepten en instellingen 
van de verschillende regelingen van de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of het transmissiegekoppelde distributiesys-
teem die van belang zijn voor de systeem-
veiligheid.  

NLE: 
Concepten en instellingen van de verschil-

lende regelingen van de transmissiege-
koppelde verbruiksinstallatie of het 
transmissiegekoppelde distributiesysteem 

die van belang zijn voor de systeemveilig-
heid en die volgens dit artikel zijn over-
eengekomen, worden vastgelegd in de 

Aansluit- en Transportovereenkomst 
(ATO) van transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallaties en van transmissiege-

koppelde distributiesystemen. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1: 
Concepten en instellingen van de verschillende 

regelingen als bedoeld in DCC artikel 17 lid 1 en die 
volgens dit artikel zijn overeengekomen, worden 
vastgelegd in de Aansluit- en Transportovereen-

komst (ATO). 

2. De overeenkomst heeft ten minste betrekking op de volgende elemen-
ten:  
a)  eilandbedrijf;  
b)  demping van oscillaties;  
c)  storingen in het transmissienet;  
d)  automatische overschakeling op noodstroomvoorziening en herstel 

naar de normale netwerktopologie;  
e)  automatische wederinschakeling (bij éénfasestoringen).  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. De relevante TSB en de eigenaar van de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem bereiken overeenstemming over elke wijziging van de con-
cepten en instellingen van de verschillende regelingen van de transmis-
siegekoppelde verbruiksinstallatie of het transmissiegekoppelde distri-
butiesysteem die van belang zijn voor de systeemveiligheid.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

4. Wat betreft de prioriteiten voor beveiliging en regeling stelt de eigenaar 
van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de beheerder van 
het transmissiegekoppelde distributiesysteem de beveiligingsapparaten 
en regelingen van respectievelijk de transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallatie of het transmissiegekoppelde distributiesysteem zodanig in dat 
deze voldoen aan de onderstaande prioriteiten, in volgorde van afne-
mend belang:  
a)  beveiliging van het transmissienet;  
b)  beveiliging van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of 

het transmissiegekoppelde distributiesysteem;  
c)  frequentieregeling (aanpassing van het werkzaam vermogen);  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 



 
 
 
Bijlage 1 Analyse van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1418 – Bijlage 1 Pagina 14/40  7 september 2018  

d)  vermogensbeperking.  

Artikel 18  Uitwisseling van informatie    

1. Transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties zijn overeenkomstig de 
door de relevante TSB gespecificeerde normen in staat informatie met 
de relevante TSB uit te wisselen en daarbij de gespecificeerde tijdstem-
pel te gebruiken. De relevante TSB maakt de gespecificeerde normen 
publiekelijk beschikbaar.  

NLE: 
De door de TSB te specificeren normen voor informatie-
uitwisseling worden gevormd door de GLDPM en door de voor-

waarden van 40.6 van de GL SO. De door de TSB te specificeren 
lijst van gegevens wordt gevormd door de GLDPM en door de 
voorwaarden van 40.5 van de GL SO. 

Geen 

2. Het transmissiegekoppelde distributiesysteem is overeenkomstig de door 
de relevante TSB gespecificeerde normen in staat informatie met de re-
levante TSB uit te wisselen en daarbij de gespecificeerde tijdstempel te 
gebruiken. De relevante TSB maakt de gespecificeerde normen publie-
kelijk beschikbaar.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. De relevante TSB specificeert de normen voor de informatie-
uitwisseling. De relevante TSB maakt de precieze lijst van vereiste ge-
gevens publiekelijk beschikbaar.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 19  Ontkoppelen en herinschakelen van het verbruik    

1. Alle transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en transmissiegekop-
pelde distributiesystemen voldoen wat betreft de functionele geschikt-
heid voor ontkoppeling van het verbruik bij lage frequentie aan de vol-
gende eisen:  

  

a)  elke beheerder van een transmissiege-
koppeld distributiesysteem en, indien 
door de TSB gespecificeerd, eigenaar 
van een transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie zorgt voor de moge-
lijkheid om bij lage frequentie automa-
tisch een gespecificeerd gedeelte van 
het verbruik te ontkoppelen. De rele-
vante TSB kan een ontkoppelsignaal 
specificeren op basis van een combina-
tie van lage frequentie en de gradiënt 
van de frequentie;  

NLE: 
Naast transmissiegekoppelde (gesloten) 

distributiesystemen doen transmissiege-
koppelde verbruiksinstallaties mee aan de 
automatische belastingafschakeling bij 

lage frequentie, zoals in de NC ER gespeci-
ficeerd door de TSB. 
Het ontkoppelsignaal voor automatische 

belastingafschakeling wordt enkel gespeci-
ficeerd op basis van lage frequentie. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1: 
Transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties dienen 

te beschikken over de mogelijkheid tot automati-
sche belastingafschakeling. 
Het ontkoppelsignaal voor automatische belasting-

afschakeling wordt enkel gespecificeerd op basis 
van lage frequentie. 

b)  de functionele mogelijkheden voor ontkoppeling van het verbruik 
bij lage frequentie staan toe dat het verbruik voor een bereik van 
operationele frequenties in stappen wordt ontkoppeld;  

  

c)  de functionele mogelijkheden voor de ontkoppeling van het ver-
bruik bij lage frequentie staan bedrijfsvoering toe op basis van een 
door de relevante systeembeheerder gespecificeerde nominale wis-
selstroomvoeding („AC”), en voldoen aan de volgende eisen:  
i)  frequentieband: ten minste 47-50 Hz, aanpasbaar in stappen 

van 0,05 Hz;  
ii)  aanspreektijd: ten hoogste 150 ms nadat de referentiewaarde 

voor de frequentie is bereikt;  
iii)  spanningsblokkering: blokkering van de functionele werking 

is mogelijk als de spanning binnen een bereik van 30 tot 90 % 
van de 1 pu-referentiespanning ligt;  

iv)  voorzien in de richting van de stroom van het werkzaam ver-
mogen op het ontkoppelpunt;  

Systeemcode 2.2.25 specificeert automatische afschakeling van 

belasting bij frequenties van 49 Hz en lager. 
 
Systeemcode 2.2.26 specificeert dat "rekening wordt gehou-

den" met productie-eenheden.  
 
Systeemcode 2.2.27 specificeert de aanspreektijd en de span-

ningsblokkering. 
 

 

d)  de AC-voedingspanning die wordt gebruikt om functionele moge-
lijkheden voor ontkoppeling van het verbruik bij lage frequentie, 
wordt door het net ter beschikking gesteld op het meetpunt van het 
frequentiesignaal, zoals gebruikt voor het ter beschikking stellen 
van functionele mogelijkheden overeenkomstig lid 1, onder c), zo-
dat de frequentie van de voedingsspanning voor de functionele mo-
gelijkheden voor ontkoppeling van het verbruik bij lage frequentie 
overeenkomt met de spanning van het netwerk.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Wat de functionele mogelijkheden voor de ontkoppeling van het ver-
bruik bij lage spanning betreft, gelden de volgende eisen:  

  

a)  de relevante TSB kan in overleg met de 
beheerders van transmissiegekoppelde 
distributiesystemen functionele moge-
lijkheden voor de ontkoppeling van het 

De mogelijkheid voor belastingafschakeling bij lage spanning is in NL 
niet expliciet beschreven. Wel beschreven onder 'storingen' en 

'onbalans': 
Netcode, Art. 5.1.1.10: "In geval van dreigende grootschalige storin-

De niet-limitatieve eis 
wordt vooralsnog niet 

ingevuld, onder verwij-
zing naar de huidige 
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verbruik bij lage spanning specificeren 
voor transmissiegekoppelde distributie-
installaties;  

gen is de netbeheerder bevoegd om belasting af te schakelen of om 
opdracht te geven om meer of minder te produceren of om een 

aangesloten netbeheerder te verplichten de transportvraag te 
verminderen." 
 

NLE:  
De niet-limitatieve eis is een "kan"-bepaling en hoeft vooralsnog niet 
te worden ingevuld in de DCC. Voorgesteld wordt de huidige regels 

uit de Netcode, artikel 5.1.1.10 en paragraaf 5.5.1, van kracht te 
laten zijn. 

werkwijze volgens Net-
code artikel 5.1.1.10 

(NNS 9.2.11). 

b)  de relevante TSB kan in overleg met de eigenaren van transmissie-
gekoppelde verbruiksinstallaties functionele mogelijkheden voor de 
ontkoppeling van het verbruik bij lage spanning specificeren voor 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties;  

Zie bij (a).  

c)  op basis van de beoordeling van de systeemveiligheid door de TSB 
is de implementatie van het blokkeren van een trappenschakelaar 
en de ontkoppeling van het verbruik bij lage spanning bindend voor 
de beheerders van transmissiegekoppelde distributiesystemen;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

d)  indien de relevante TSB besluit een functionele mogelijkheid voor 
de ontkoppeling van het verbruik bij lage spanning te implemente-
ren, wordt de apparatuur voor het blokkeren van een trappenscha-
kelaar en de ontkoppeling van het verbruik bij lage spanning in 
overleg met de relevante TSB geïnstalleerd;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

e)  de methode voor de ontkoppeling van het verbruik bij lage span-
ning wordt geïmplementeerd via het relais of geïnitieerd in de con-
trolecentrum;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

f)  de functionele mogelijkheden voor de ontkoppeling van het ver-
bruik bij lage spanning beschikken over de volgende kenmerken:  
i)  met de functionele mogelijkheden voor de ontkoppeling van 

het verbruik bij lage spanning wordt de spanning gemonitord 
door meting van de drie fasen;  

ii)  het blokkeren van het relaisbedrijf is gebaseerd op de richting 
van ofwel de stroom van het werkzaam vermogen of de 
stroom van het blindvermogen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Wat het blokkeren van trappenschakelaars betreft, gelden de volgende 
eisen:  

  

a)  indien de relevante TSB dat vereist, is de transformator op de 
transmissiegekoppelde distributie-installatie in staat tot automatisch 
of handmatig blokkeren van de trappenschakelaar;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

b) de relevante TSB specificeert de auto-
matische functionele mogelijkheden 
voor het blokkeren van de trappenscha-
kelaar.  

NLE: 

Indien blokkering van de trappenscha-
kelaar bij lage spanning door de TSB wordt 
vereist, moeten de functionele mogelijk-

heden in de ATO worden opgenomen. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1: 

De functionele mogelijkheden voor het blokkeren 
van de trappenschakelaar bij lage spanning, als 
bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Verordening 

(EU) 2016/1388 (NC DCC), worden in de ATO opge-
nomen. 
 

Mogelijk toevoegen aan § 9.4 (Voorwaarden met 
betrekking tot de spannings- en blindvermogens-
huishouding) 

4. Alle transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en transmissiegekop-
pelde distributiesystemen voldoen aan de volgende eisen betreffende het 
ontkoppelen of herinschakelen van een transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of een transmissiegekoppeld distributiesysteem:  

  

a)  voor wat betreft de capaciteit tot herin-
schakelen na ontkoppeling specificeert 
de relevante TSB de voorwaarden 
waaronder een transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie of een transmissie-
gekoppeld distributiesysteem opnieuw 
met het transmissiesysteem mag wor-
den gekoppeld. Voor de installatie van 
automatische systemen voor het herin-
schakelen is voorafgaande toestemming 
van de relevante TSB vereist;  

NLE: 

Voorgesteld wordt de huidige regels uit de 
Systeemcode, paragraaf 2.3 (NNS artikel 
9.26 lid 1), betreffende het oplossen van 

grootschalige storingen in het transport 
van elektriciteit van kracht te laten zijn. 

Is geregeld in NNS 9.26, lid 1. 
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b) bij het herinschakelen van een trans-
missiegekoppelde verbruiksinstallatie 
of een transmissiegekoppeld distribu-
tiesysteem moet de transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie of het trans-
missiegekoppelde distributiesysteem in 
staat zijn tot synchronisatie voor fre-
quenties die binnen de in artikel 12 be-
doelde bandbreedten liggen. De rele-
vante TSB en de eigenaar van de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstal-
latie of de beheerder van het transmis-
siegekoppelde distributiesysteem berei-
ken overeenstemming over de instellin-
gen van de synchronisatieapparaten 
voordat de aansluiting van de transmis-
siegekoppelde verbruiksinstallatie of 
het transmissiegekoppelde distributie-
systeem plaatsvindt, met inbegrip van 
de spanning, de frequentie, het bereik 
van de fasehoek en de afwijking van de 
spanning en de frequentie;  

NLE: 
Instellingen van synchronisatieapparaten 

vastleggen in de ATO. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1. 
Instellingen van synchronisatieapparaten, als 

bedoeld in DCC artikel 19 lid 4 onderdeel b, worden 
vastgelegd in de ATO. 
 

c)  een transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallatie of een transmissiegekoppelde 
distributie-installatie is in staat om op 
afstand van het transmissiesysteem te 
worden ontkoppeld indien de relevante 
TSB dat vereist. Indien vereist wordt de 
geautomatiseerde ontkoppelapparatuur 
voor de herconfiguratie van het sys-
teem door de relevante TSB gespecifi-
ceerd ter voorbereiding op blokbelas-
ting. De relevante TSB specificeert de 
vereiste tijd voor ontkoppeling op af-
stand.  

NLE: 
Ontkoppelapparatuur en de vereiste tijd 

voor ontkoppeling op afstand vastleggen 
in de ATO. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1. 
Ontkoppelapparatuur en de vereiste tijd voor 

ontkoppeling op afstand, als bedoeld in DCC artikel 
19 lid 4 onderdeel c, worden vastgelegd in de ATO. 

Artikel 20  Spanningskwaliteit    

 Eigenaren van transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallaties en beheerders van 
transmissiegekoppelde distributiesystemen 
zorgen ervoor dat hun aansluiting op het 
netwerk niet resulteert in een gedefinieerd 
niveau van vervorming of fluctuatie van de 
spanning op het aansluitpunt van het net-
werk. Het niveau van vervorming over-
schrijdt het door de relevante TSB toegewe-
zen niveau niet. De TSB's coördineren hun 
eisen betreffende de spanningskwaliteit met 
de eisen van de naburige TSB's.  

NLE: 
Voorgesteld wordt Netcode paragraaf 
2.1.5 van kracht te laten zijn en de uitzon-

dering voor net-op-net-aansluitingen in 
artikel NcE 2.8.1.1 te laten vervallen. 
 

De uitzondering gaat over arbeidsfactor 
en over EMC. 

Netcode artikel 2.8.1.1 (NNS artikel 2.24 lid 2) 
aanpassen voor transmissiegekoppelde distributie-
systemen (paragraaf 5.1). 

Artikel 21  Simulatiemodellen    

1. Transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en transmissiegekoppelde 
distributiesystemen voldoen aan de in de leden 3 en 4 vastgestelde eisen 
betreffende simulatiemodellen of gelijkwaardige informatie.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

 2. Elke TSB kan simulatiemodellen of gelijkwaardige informatie vereisen 
waarin het gedrag in stationaire en dynamische toestand van de trans-
missiegekoppelde verbruiksinstallatie of het transmissiegekoppelde dis-
tributiesysteem of van beide wordt weergegeven.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Elke TSB specificeert de inhoud en het 
formaat van deze simulatiemodellen of ge-
lijkwaardige informatie. De inhoud en het 
formaat omvatten:  
a)  de stationaire en dynamische toestand, 

inclusief de 50 Hz-component;  
b)  simulaties van elektromagnetische tran-

siënten op het aansluitpunt;  

NLE: 
Voorgesteld wordt de eisen ten aanzien 
van de simulatiemodellen op te nemen in 

het basis-ontwerp (BO). 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1: 
De eisen ten aanzien van de simulatiemodellen, als 
bedoeld in DCC artikel 21 derde lid, worden opge-

nomen in het basis-ontwerp (BO) van de aanslui-
ting. 
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c)  structuur- en blokdiagrammen.  
4. Ten behoeve van dynamische simulaties omvat het in lid 3, onder a), 

bedoelde simulatiemodel of de gelijkwaardige informatie de volgende 
submodellen of gelijkwaardige informatie:  
a)  vermogensregeling;  
b)  spanningsregeling;  
c) modellen voor de beveiliging van transmissiegekoppelde ver-

bruiksinstallaties en transmissiegekoppelde distributiesystemen;  
d)  de verschillende soorten verbruik, dat wil zeggen karakteristieke 

elektrotechnische kenmerken van het verbruik; en  
e)  convertormodellen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

5. Elke relevante systeembeheerder of relevan-
te TSB specificeert de eisen voor de uitvoe-
ring van de registratie van transmissiege-
koppelde verbruiksinstallaties of transmis-
siegekoppelde distributie-installaties of van 
beide soorten installaties, zodat de respons 
van het model met deze registratie kan wor-
den vergeleken.  

NLE: 
Voorgesteld wordt de eisen ten aanzien 

van de uitvoering van de registratie (me-
tingen) op te nemen in het basis-ontwerp 
(BO). 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.1: 
De eisen ten aanzien van de uitvoering van de 

registratie (metingen), als bedoeld in DCC artikel 21 
vijfde lid, worden opgenomen in het basis-ontwerp 
(BO) van de aansluiting. 

Hoofdstuk 2 Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure    

Artikel 22  Algemene bepalingen    

1. De bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor de aansluiting van elke 
nieuwe transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, elke nieuwe trans-
missiegekoppelde distributie-installatie en elk nieuw transmissiegekop-
peld distributiesysteem omvat:  
a)  een inschakelbedrijfsvoeringsnotificatie (EON of „energisation 

operational notification”);  
b)  een voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie (ION of „interim opera-

tional notification”);  
c)  een definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie (FON of „final operatio-

nal notification”).  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Elke eigenaar van een transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of 
beheerder van een transmissiegekoppeld distributiesysteem waarop één 
of meer van de eisen van titel II van toepassing zijn, toont ten opzichte 
van de relevante TSB aan dat hij aan de eisen van titel II van deze ver-
ordening voldoet doordat hij de bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure 
voor de koppeling van elke transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, 
elke transmissiegekoppelde distributie-installatie en elk transmissiege-
koppeld distributiesysteem als omschreven in de artikelen 23 tot en met 
26 succesvol heeft voltooid.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. De relevante TSB specificeert verdere details betreffende de bedrijfs-
voeringsnotificatieprocedure en stelt deze publiek beschikbaar.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 23  Inschakelbedrijfsvoeringsnotificatie    

1. Een EON machtigt de eigenaar van een transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of de beheerder van een transmissiegekoppeld distribu-
tiesysteem om zijn interne netwerk en de eigenbedrijfsinstallatie in te 
schakelen door middel van de netwerkaansluiting zoals gespecificeerd 
op het aansluitpunt.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Een EON wordt door de relevante TSB verstrekt, op voorwaarde van 
voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden, inclusief overeen-
stemming tussen de relevante TSB en de eigenaar de transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde 
distributiesysteem inzake de beveiligings- en regelinstellingen die rele-
vant zijn voor het aansluitpunt.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 24  Voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie    

1. Een ION machtigt de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiks-
installatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesys-
teem om de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissie-
gekoppelde distributie-installatie of het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem gedurende een beperkte tijdsperiode te exploiteren met ge-
bruikmaking van de netaansluiting.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Een ION wordt door de relevante TSB verstrekt, op voorwaarde van 
voltooiing van het gegevens- en studie-evaluatieproces als vereist bij het 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 
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onderhavige artikel.  
3. Wat het gegevens- en studie-evaluatieproces betreft, heeft de relevante 

TSB het recht om van de eigenaar van de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem verzoeken dat hij de volgende gegevens verstrekt:  
a)  een gespecificeerde verklaring van overeenstemming;  
b)  gedetailleerde technische gegevens over de transmissiegekoppelde 

verbruiksinstallatie, de transmissiegekoppelde distributie-installatie 
of het transmissiegekoppelde distributiesysteem met relevantie 
voor de netaansluiting als gespecificeerd door de TSB;  

c) door een erkende certificerende instantie eerder verstrekte confor-
miteitscertificaten in verband met de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distributie-installaties en 
transmissiegekoppelde distributiesystemen, wanneer die mede 
worden gebruikt als onderdeel van het bewijs van conformiteit;  

d)  simulatiemodellen als gespecificeerd in artikel 21 en vereist door 
de TSB;  

e)  studies die het verwachte stationaire en dynamische gedrag aanto-
nen als vereist overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 47;  

f)  details van de beoogde praktische methode voor de uitvoering van 
de conformiteitstests overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel IV.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

4. De maximumperiode waarin de eigenaar van de transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde dis-
tributiesysteem een ION-status kan behouden, is 24 maanden. De rele-
vante TSB kan een kortere periode voor de geldigheid van de ION spe-
cificeren. Een verlenging van de ION wordt uitsluitend toegestaan als de 
eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de be-
heerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem aanzienlijke 
vooruitgang heeft geboekt op weg naar volledige conformiteit. Nog 
aanwezige problemen worden op het moment van de aanvraag van de 
verlenging duidelijk geïdentificeerd.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

5. Een verlenging van de periode waarin de eigenaar van de transmissiege-
koppelde verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekop-
pelde distributiesysteem de ION-status kan behouden, langer dan de 
overeenkomstig lid 4 toegestane periode, kan worden verleend als bij de 
relevante TSB een verzoek om een afwijking overeenkomstig de in arti-
kel 50 vastgestelde afwijkingsprocedure is ingediend voordat de eindda-
tum van bedoelde periode is bereikt.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 25  Definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie    

1. Een FON machtigt de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiks-
installatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesys-
teem om de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissie-
gekoppelde distributie- installatie of het transmissiegekoppelde distribu-
tiesysteem te exploiteren met gebruikmaking van de netaansluiting.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Een FON wordt door de relevante TSB verstrekt na voorafgaand ophef-
fen van alle incompatibiliteiten die bij het verkrijgen van de ION-status 
zijn geconstateerd en op voorwaarde van voltooiing van het gegevens- 
en studie-evaluatieproces als vereist bij dit artikel.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Ten behoeve van het gegevens- en studie-evaluatieproces dient de 
eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de be-
heerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem de volgende 
elementen in bij de relevante TSB:  
a)  een gespecificeerde verklaring van overeenstemming; en  
b)  een actualisering van de toepasselijke technische gegevens, simula-

tiemodellen en studies als bedoeld in artikel 24, lid 3, onder b), d) 
en e), inclusief daadwerkelijk bij de tests gemeten waarden.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

4. Wanneer incompatibiliteit is aangetoond in verband met de uitreiking 
van de FON, kan op bij de relevante TSB ingediend verzoek een afwij-
king worden toegestaan overeenkomstig de in titel V, hoofdstuk 2, be-
schreven afwijkingsprocedure. De relevante TSB verstrekt een FON in-
dien de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissiege-
koppelde distributie-installatie of het transmissiegekoppelde distributie-
systeem in overeenstemming is met het bepaalde voor een afwijking.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

 Wanneer een afwijkingsverzoek wordt verworpen, kan de relevante TSB Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 
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het bedrijf van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de trans-
missiegekoppelde distributie-installatie of het transmissiegekoppelde 
distributiesysteem weigeren totdat de eigenaar van de transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde 
distributiesysteem en de relevante TSB de incompatibiliteit oplossen en 
de relevante TSB oordeelt dat de transmissiegekoppelde verbruiksinstal-
latie, de transmissiegekoppelde distributie-installatie of het transmissie-
gekoppelde distributiesysteem voldoet aan de bepalingen van deze ver-
ordening.  

 Wanneer de relevante TSB en de eigenaar van de transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde dis-
tributiesysteem de incompatibiliteit niet binnen een redelijk tijdsbestek 
oplossen, maar in ieder geval uiterlijk zes maanden na kennisgeving van 
de weigering van het afwijkingsverzoek, kan iedere partij de kwestie ter 
besluit voorleggen aan de regulerende instantie.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 26  Beperkte bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure   

1. Eigenaren van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties of beheerders 
van transmissiegekoppelde distributiesystemen aan wie een FON is ver-
strekt, informeren de relevante TSB uiterlijk 24 uur nadat het incident 
heeft plaatsgevonden over de volgende omstandigheden:  
a)  de installatie is tijdelijk onderhevig aan een ingrijpende aanpassing 

of een verlies van capaciteit waardoor het gedrag wordt beïnvloed; 
of  

b)  een defect van apparatuur dat resulteert in een niet-conformiteit 
met bepaalde relevante eisen. Afhankelijk van de aard van de wij-
zigingen kan met de eigenaar van de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde dis-
tributiesysteem overeenstemming worden bereikt over een langere 
termijn om de relevante TSB te informeren.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. De eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de 
beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem vraagt bij 
de relevante TSB een beperkte bedrijfsvoeringsnotificatie (LON) aan 
indien de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of 
de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem verwacht 
dat de in lid 1 omschreven omstandigheden langer dan drie maanden 
aanhouden.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. De relevante TSB reikt een LON uit die de volgende duidelijk identifi-
ceerbare informatie bevat:  
a)  de niet-opgeloste problemen die het verstrekken van de LON 

rechtvaardigen;  
b)  de verantwoordelijkheden en de tijdsduur voor realisatie van de 

verwachte oplossing; en  
c)  de maximale geldigheidsduur, die niet meer dan twaalf maanden 

mag bedragen. De initieel toegestane periode kan korter zijn, met 
de mogelijkheid tot verlenging wanneer tot tevredenheid van de re-
levante TSB bewijzen worden geleverd die aantonen dat substanti-
ele vooruitgang is geboekt op weg naar volledige conformiteit.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

4. De FON wordt gedurende de geldigheidsduur van de LON opgeschort 
wat de items betreft waarvoor de LON is verstrekt.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

5. Een verdere verlenging van de geldigheidsduur van de LON kan worden 
verleend indien bij de relevante TSB om een afwijking wordt verzocht 
voordat die geldigheidsduur is afgelopen en in overeenstemming met de 
in titel V, hoofdstuk 2, omschreven afwijkingsprocedure.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

6. Vanaf het moment dat de LON niet meer geldig is, kan de relevante 
TSB de bedrijfsvoering van de transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
tie, de transmissiegekoppelde distributie-installatie of het transmissiege-
koppelde distributiesysteem weigeren. In dergelijke gevallen vervalt de 
geldigheid van de FON automatisch.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

7. Wanneer de relevante TSB geen verlenging van de geldigheidsduur van 
de LON overeenkomstig lid 5 verleent of wanneer hij overeenkomstig 
lid 6 de bedrijfsvoering van de transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
tie, de transmissiegekoppelde distributie-installatie of het transmissiege-
koppelde distributiesysteem weigert vanaf het moment dat de LON niet 
meer geldig is, kan de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiks-

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 
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installatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesys-
teem de kwestie ter besluit voorleggen aan de regulerende instantie bin-
nen een tijdsbestek van zes maanden na kennisgeving van het besluit 
van de relevante TSB.  

Titel III Aansluiting van verbruikseenheden die door 

een verbruiksinstallatie of een gesloten distributie-

systeem worden gebruikt om diensten voor vraag-

sturing aan systeembeheerders te leveren  

  

Hoofdstuk 1 Algemene eisen    

Artikel 27 Algemene bepalingen    

1. Aan systeembeheerders geleverde diensten voor vraagsturing worden 
onderscheiden aan de hand van de volgende categorieën:  
a)  op afstand geregeld:  

i)  vraagsturing om het werkzaam vermogen te regelen;  
ii)  vraagsturing om het blindvermogen te regelen;  
iii)  vraagsturing om transmissiebeperking te beheren.  

b)  autonoom geregeld:  
i)  vraagsturing op basis van frequentieregeling;  
ii)  zeer snelle regeling van de vraagsturing van het werkzaam 

vermogen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen kunnen diensten 
voor vraagsturing aan relevante systeembeheerders en relevante TSB's 
leveren. Diensten voor vraagsturing kunnen, gezamenlijk of afzonder-
lijk, omhoog of omlaag regelen van het verbruik omvatten.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. De in lid 1 genoemde categorieën sluiten elkaar niet wederzijds uit en 
deze verordening vormt geen beletsel voor de ontwikkeling van andere 
categorieën. Deze verordening is niet van toepassing op diensten voor 
vraagsturing die aan andere entiteiten dan relevante systeembeheerders 
of relevante TSB's worden geleverd.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 28 Specifieke bepalingen voor verbruikseenheden met vraag-

sturing om het werkzaam vermogen te regelen, vraagsturing 

om het blindvermogen te regelen en vraagsturing om trans-

missiebeperking te beheren  

  

1. Verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen kunnen vraagstu-
ring om het werkzaam vermogen te regelen, vraagsturing om het blind-
vermogen te regelen of vraagsturing om transmissiebeperking te beheren 
van de vraagsturing aanbieden aan relevante systeembeheerders en rele-
vante TSB's.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Verbruiksinstallaties met vraagsturing om het werkzaam vermogen te 
regelen, vraagsturing om het blindvermogen te regelen of vraagsturing 
om transmissiebeperking te beheren voldoen afzonderlijk of, indien deze 
geen deel uitmaken van een transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, 
gezamenlijk als onderdeel van de aggregatie van het verbruik door een 
derde partij aan de volgende eisen:  

  

a)  zij zijn in staat in bedrijf te zijn binnen de in artikel 12, lid 1, ge-
specificeerde frequentiebanden en de in artikel 12, lid 2, gespecifi-
ceerde uitgebreide band;  

Zie de NLE bij artikel 12 lid 1. 
Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

b)  zij zijn in staat in bedrijf te zijn binnen de in artikel 13 gespecifi-
ceerde spanningsbereiken indien deze verbonden zijn met een 
spanningsniveau van ten minste 110 kV;  

Zie de NLE bij artikel 13. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

c) zij zijn in staat in bedrijf te zijn binnen de bedrijfsspanningsbereik 
van het systeem op het aansluitpunt als gespecificeerd door de re-
levante systeembeheerder, indien verbonden met een spanningsni-
veau onder de 110 kV. Met betrekking tot dit bereik wordt reke-
ning gehouden met bestaande normen en worden de relevante be-
langhebbenden voorafgaand aan de goedkeuring overeenkomstig 
artikel 6 door de regulerende instantie geraadpleegd overeenkom-
stig artikel 9, lid 1;  

NLE: 
In Nederland niet voor transmissiegekoppelde systemen (span-

ningsniveau onder de 110 kV). Deze bepaling moet door de 
relevante systeembeheerder ingevuld worden onder consultatie 
met de belanghebbenden, inclusief de bevoegde autoriteiten. 

Geen 

d)  zij zijn in staat de vermogensopname uit het net te regelen binnen 
een band die gelijk is aan de door de relevante TSB direct of indi-
rect via een derde partij overeengekomen band;  

NLE: 

De band waarbinnen de vermogensopname door de verbruiks-
eenheden wordt geregeld, wordt gespecificeerd in de Overeen-

Geen 
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komst 
 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

e)  zij zijn uitgerust om, direct of indirect via een derde partij instruc-
ties te ontvangen van de relevante systeembeheerder of de relevan-
te TSB om het verbruik aan te passen en de benodigde informatie 
door te geven. De relevante systeembeheerder maakt de goedge-
keurde technische specificaties om deze overdracht van informatie 
mogelijk te maken publiek beschikbaar. Voor verbruikseenheden 
die zijn verbonden met een spanningsniveau onder de 110 kV wor-
den de relevante belanghebbenden voorafgaand aan de goedkeuring 
overeenkomstig artikel 6 door de regulerende instantie met betrek-
king tot deze specificaties geraadpleegd overeenkomstig artikel 9, 
lid 1;  

NLE: 
De technische specificaties voor gegevensoverdracht moeten 
door de relevante systeembeheerder gepubliceerd worden. De 

technische specificatie is de invulling van deze NLE, maar kan 
pas worden vastgesteld na de voorgeschreven raadpleging. 
 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

f) zij zijn in staat de vermogensopname 
binnen een door de relevante systeem-
beheerder of de relevante TSO gespeci-
ficeerde tijdsperiode aan te passen. 
Voor verbruikseenheden die zijn ver-
bonden met een spanningsniveau onder 
de 110 kV worden de relevante belang-
hebbenden voorafgaand aan de goed-
keuring overeenkomstig artikel 6 door 
de regulerende instantie met betrekking 
tot deze specificaties geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 9, lid 1;  

NLE: 
De tijdsperiode waarbinnen de vermo-

gensaanpassing, na instructie door de 
relevante systeembeheerder of de rele-
vante TSB, aangepast wordt, wordt vast-

gelegd in de Overeenkomst. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.2, met door-
werking naar 5.2 (GDS): 

De tijdsperiode waarbinnen de vermogensaanpas-
sing, na instructie door de relevante systeembe-
heerder of de relevante TSB, aangepast wordt, als 

bedoeld in DCC artikel 28 lid 2 onderdeel f, wordt 
vastgelegd in de overeenkomst met de beheerder 
van de verbruikseenheid die vraagsturing aanbiedt 

of met de partij die vraagsturing aanbiedt namens 
verbruikseenheden gezamenlijk als onderdeel van 
een aggregatie. 

g)  zij zijn in staat tot volledige uitvoering van een door de relevante 
systeembeheerder of de relevante TSB verstrekte instructie betref-
fende de aanpassing van de vermogensopname tot aan de limieten 
van de elektrische beveiliging, tenzij er contractueel een methode is 
overeengekomen met de relevante systeembeheerder of de relevan-
te TSB met betrekking tot het vervangen van de desbetreffende bij-
drage (inclusief de gebundelde bijdrage van verbruiksinstallaties 
via een derde partij);  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

h)  zodra een aanpassing van de vermogensopname heeft plaatsgevon-
den en gedurende de gevraagde aanpassing, zal het verbruik ten 
behoeve van het verlenen van de dienst, indien de relevante sys-
teembeheerder of de relevante TSB dat vereist, enkel aan tot aan de 
limieten van de elektrische beveiliging worden aangepast, tenzij er 
contractueel een methode is overeengekomen met de relevante sys-
teembeheerder of de relevante TSB met betrekking tot het vervan-
gen van de desbetreffende bijdrage (inclusief de geaggregeerde bij-
drage van verbruiksinstallaties via een derde partij). Instructies tot 
aanpassing van de vermogensopname kunnen onmiddellijke of uit-
gestelde effecten hebben;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

i)  de relevante systeembeheerder of de re-
levante TSB wordt in kennis gesteld 
van de aanpassing van de capaciteit van 
de vraagsturing. De relevante systeem-
beheerder of de relevante TSB specifi-
ceert de bijzonderheden van de kennis-
geving;  

NLE: 

De bijzonderheden van de kennisgeving 
waarmee de aanpassing van de capaciteit 
van de vraagsturing wordt medegedeeld, 

worden vastgelegd in de Overeenkomst. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.2, met door-

werking naar 5.2 (GDS): 
De bijzonderheden van de kennisgeving waarmee 
de aanpassing van de capaciteit van de vraagsturing 

wordt medegedeeld, als bedoeld in DCC artikel 28 
lid 2 onderdeel i, worden vastgelegd in de overeen-
komst met de beheerder van de verbruikseenheid 

die vraagsturing aanbiedt of met de partij die 
vraagsturing aanbiedt namens verbruikseenheden 
gezamenlijk als onderdeel van een aggregatie. 

j)  indien de relevante systeembeheerder of de relevante TSB direct of 
indirect via een derde partij opdracht geeft tot aanpassing van de 
vermogensopname wordt de aanpassing van een gedeelte van het 
verbruik mogelijk gemaakt als reactie op een instructie van de rele-
vante systeembeheerder of de relevante TSB, binnen de grenzen 
die zijn overeengekomen met de eigenaar van de verbruiksinstalla-
tie of met de GDSB en in overeenstemming met de instellingen van 
de verbruikseenheid;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

k)  zij zijn bestand tegen het niet ontkoppe- NLE: Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.2, met door-
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len van het net ten gevolge van een fre-
quentiegradient tot een waarde zoals 
gespecificeerd door de relevante TSB. 
Wat betreft deze ongevoeligheid wordt 
de waarde van de frequentiegradiënt 
berekend gedurende een tijdsbestek van 
500 ms. Voor verbruikseenheden die 
zijn verbonden met een spanningsni-
veau onder de 110 kV worden de rele-
vante belanghebbenden voorafgaand 
aan de goedkeuring overeenkomstig ar-
tikel 6 door de regulerende instantie 
met betrekking tot deze specificaties 
geraadpleegd overeenkomstig artikel 9, 
lid 1;  

Vaststelling van de maximale waarde van 
de frequentiegradiënt waarbij niet van het 

net mag worden ontkoppeld (ROCOF) op 2 
Hz/s. 

werking naar 5.2 (GDS): 
De maximale waarde van de frequentiegradiënt 

waarbij niet van het net mag worden ontkoppeld 
(ROCOF) is 2 Hz/s. 

l)  zij zijn in staat, indien de aanpassing van de vermogensopname is 
gespecificeerd via de frequentieregeling en/of de spanningsrege-
ling, en via een door de relevante systeembeheerder of de relevante 
TSB verstuurd prealarmsignaal, direct of indirect via een derde par-
tij instructies van de relevante systeembeheerder of de relevante 
TSB kunnen worden ontvangen om de frequentiewaarde en/of de 
spanningswaarde te meten, opdracht te geven tot het ontkoppelen 
van verbruik en de informatie door te geven. De relevante systeem-
beheerder specificeert de goedgekeurde technische specificaties om 
deze overdracht van informatie mogelijk te maken. Voor ver-
bruikseenheden die zijn verbonden met een spanningsniveau onder 
de 110 kV worden de relevante belanghebbenden voorafgaand aan 
de goedkeuring overeenkomstig artikel 6 door de regulerende in-
stantie met betrekking tot deze specificaties geraadpleegd overeen-
komstig artikel 9, lid 1.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Voor spanningsregeling met ontkoppelen of herinschakelen van stati-
sche-compensatie-installaties is elke transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallatie of elk transmissiegekoppeld distributiesysteem ertoe in staat de 
desbetreffende statische-compensatie-installaties op directe of indirecte 
wijze afzonderlijk of gezamenlijk als onderdeel van de aggregatie van 
het verbruik door een derde partij in te schakelen of te ontkoppelen als 
reactie op een door de relevante TSB verstuurde instructie, of onder de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in het contract tussen de relevante TSB 
en de eigenaar van de verbruiksinstallatie of de GDSB.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

Artikel 29  Specifieke bepalingen voor verbruikseenheden met vraag-

sturing op basis van frequentieregeling  

  

1. Verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen kunnen vraagstu-
ring op basis van frequentieregeling aan relevante systeembeheerders en 
relevante TSB's leveren.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Verbruiksinstallaties met vraagsturing op basis van frequentieregeling 
voldoen afzonderlijk of, indien deze geen deel uitmaken van een trans-
missiegekoppelde verbruiksinstallatie, gezamenlijk als onderdeel van de 
aggregatie van het verbruik door een derde partij aan de volgende eisen:  

  

a)  zij zijn in staat in bedrijf te zijn binnen de in artikel 12, lid 1, ge-
specificeerde frequentiebanden en de in artikel 12, lid 2, gespecifi-
ceerde uitgebreide bandbreedte;  

Zie de NLE bij artikel 12 lid 1. 
Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

b)  zij zijn in staat in bedrijf te zijn binnen de in artikel 13 gespecifi-
ceerde spanningsbereik indien deze verbonden zijn met een span-
ningsniveau van ten minste 110 kV;  

Zie de NLE bij artikel 13. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

c) zij zijn in staat in bedrijf te zijn binnen de bedrijfsspanningsbereik 
van het systeem op het aansluitpunt als gespecificeerd door de re-
levante systeembeheerder, indien verbonden met een spanningsni-
veau onder de 110 kV. Met betrekking tot dit bereik wordt reke-
ning gehouden met bestaande normen en worden de relevante be-
langhebbenden voorafgaand aan de goedkeuring overeenkomstig 
artikel 6 door de regulerende instantie overeenkomstig artikel 9, lid 
1, geraadpleegd;  

NLE: 
In Nederland niet voor transmissiegekoppelde systemen (span-

ningsniveau onder de 110 kV). Deze bepaling moet door de 
relevante systeembeheerder ingevuld worden onder consultatie 
met de belanghebbenden, inclusief de bevoegde autoriteiten. 

Geen 

d)  zij zijn voorzien van een regelsysteem 
dat ongevoelig is binnen een dode band 

NLE: 

Dode band.  

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.2, met door-

werking naar 5.2 (GDS): 
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rond de nominale systeemfrequentie 
van 50,00 Hz, met een bandbreedte die 
door de relevante TSB in overleg met 
de TSB's in de synchrone zone wordt 
gespecificeerd. Voor verbruikseenhe-
den die zijn verbonden met een span-
ningsniveau onder de 110 kV worden 
de relevante belanghebbenden vooraf-
gaand aan de goedkeuring overeen-
komstig artikel 6 door de regulerende 
instantie met betrekking tot deze speci-
ficaties geraadpleegd overeenkomstig 
artikel 9, lid 1;  

De drempelwaarde voor de onderfrequen-
tie is 49,8 Hz.  

De drempelwaarde voor de overfrequen-
tie is 50,2 Hz.  
Voor zover van toepassing op verbruiks-

eenheden die zijn aangesloten op een 
spanningsniveau beneden 110kV wordt 
het voorstel voor de dode band geconsul-

teerd. 

De bandbreedte van de dode band, als bedoeld in 
DCC artikel 29 lid 2 onderdeel d, is plus en min 0,2 

Hz rond de nominale systeemfrequentie. 

e)  zij zijn in staat zodra de frequentie bin-
nen de in lid 2, onder d), gespecificeer-
de dode band is teruggekeerd om een 
vertragingstijd van maximaal vijf minu-
ten te initiëren voordat het normale be-
drijf wordt voortgezet. De maximale 
frequentieafwijking van de nominale 
waarde van 50,00 Hz waarop wordt ge-
reageerd, wordt gespecificeerd door de 
relevante TSB in overleg met de TSB's 
in de synchrone zone. Voor verbruiks-
eenheden die zijn verbonden met een 
spanningsniveau onder de 110 kV wor-
den de relevante belanghebbenden 
voorafgaand aan de goedkeuring over-
eenkomstig artikel 6 door de reguleren-
de instantie met betrekking tot deze 
specificaties geraadpleegd overeen-
komstig artikel 9, lid 1. Het verbruik 
wordt verhoogd of verlaagd voor een 
systeemfrequentie die respectievelijk 
boven of onder de dode band van no-
minaal 50,00 Hz ligt;  

NLE: 
Maximale frequentie-afwijking. Voorlopig 

wordt voorgesteld: 

 De maximale frequentie-afwijking 

voor de onderfrequentie is 49,0 Hz.  

 De maximale frequentie-afwijking 

voor de overfrequentie is 51,5 Hz. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.2, met door-
werking naar 5.2 (GDS): 

De maximale frequentie-afwijking, als bedoeld in 
DCC artikel 29 lid 2 onderdeel e, is plus 1,5 Hz en 
min 1 Hz rond de nominale systeemfrequentie. 

f)  zij zijn voorzien van een regeling die de actuele systeemfrequentie 
meet. De metingen wordt ten minste om de 0,2 seconden herhaald;  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

g)  zij zijn in staat een wijziging van de 
systeemfrequentie van 0,01 Hz te de-
tecteren, teneinde een globale lineaire 
proportionele systeemrespons te geven, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
de gevoeligheid van de vraagsturing op 
basis van frequentieregeling en de 
nauwkeurigheid van de frequentieme-
ting en de daaruit voortvloeiende aan-
passing van het verbruik. De verbruiks-
eenheid is in staat tot een snelle detec-
tie van en respons op wijzigingen van 
de systeemfrequentie, als gespecifi-
ceerd door de relevante TSB in overleg 
met de TSB's in de synchrone zone. Bij 
de meting van de frequentie in statio-
naire toestand is een verschil van 
maximaal 0,05 Hz toegestaan.  

NLE: 
Snelle detectie van en respons op wijzi-
gingen van de systeemfrequentie. Voorlo-

pig wordt voorgesteld: 
• Snelle respons binnen 0,5 s. 

Nieuw Netcode artikel in paragraaf 4.2, met door-
werking naar 5.2 (GDS): 
De snelle respons, als bedoeld in DCC artikel 29 lid 

2 onderdeel g, is 0,5 s. 

Artikel 30  Specifieke bepalingen voor verbruikseenheden met zeer 

snelle regeling van de vraagsturing van het werkzaam ver-

mogen  

  

1. De relevante TSB kan in overleg met de relevante systeembeheerder een 
contract sluiten betreffende de levering van een zeer snelle regeling van 
de vraagsturing van het werkzaam vermogen met een eigenaar van een 
verbruiksinstallatie of een GDSB (eventueel via een derde partij).  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Als de in lid 1 bedoelde overeenkomst tot stand komt, wordt het volgen- Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 
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de in het in lid 1 bedoelde contract gespecificeerd:  
a)  een verandering van het werkzaam vermogen bijvoorbeeld gerela-

teerd aan de gradiënt van de frequentie voor een deel van het ver-
bruik;  

b)  het werkingsprincipe van dit regelsysteem en de daarmee verband 
houdende prestatieparameters;  

c)  de responstijd voor zeer snelle regeling van het werkzaam ver-
mogen die niet langer dan twee seconden mag zijn.  

Hoofdstuk 2 Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure    

Artikel 31  Algemene bepalingen    

1. Wat betreft de bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor verbruikseen-
heden die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesys-
teem worden gebruikt om diensten voor vraagsturing aan systeembe-
heerders te leveren, wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
a)  verbruikseenheden met een verbruiksinstallatie of een gesloten dis-

tributiesysteem verbonden met een spanningsniveau van 1 000 V of 
lager;  

b)  verbruikseenheden met een verbruiksinstallatie of een gesloten dis-
tributiesysteem verbonden met een spanningsniveau boven de 1 
000 V;  

  

2. Elke eigenaar van een verbruiksinstallatie of GDSB die vraagsturing aan 
een relevante systeembeheerder of een relevante TSB levert, bevestigt 
direct of indirect via een derde partij tegenover de relevante systeembe-
heerder of relevante TSB de mogelijkheden om te voldoen aan de in 
hoofdstuk 1 van titel III van deze verordening genoemde eisen betref-
fende het technische ontwerp en de operationele kenmerken.  

  

3. De eigenaar van de verbruiksinstallatie of de GDSB stelt de relevante 
systeembeheerder of de relevante TSB direct of indirect via een derde 
partij van tevoren in kennis van elk besluit geen diensten voor vraagstu-
ring meer aan te bieden en/of van de permanente verwijdering van een 
verbruikseenheid met vraagsturing. Deze informatie kan overeenkom-
stig de specificatie van de relevante systeembeheerder of de relevante 
TSB worden gebundeld.  

  

4. De relevante systeembeheerder specificeert verdere details betreffende 
de bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure en stelt deze publiek beschik-
baar.  

  

Artikel 32  Procedures voor verbruikseenheden binnen een verbruiksin-

stallatie of een gesloten distributiesysteem verbonden met 

een spanningsniveau van 1 000 V of lager  

  

1. De bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor een verbruikseenheid 
binnen een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem ver-
bonden met een spanningsniveau van 1 000 V of lager omvat een instal-
latiedocument.  

  

2. Het model voor het installatiedocument wordt door de relevante sys-
teembeheerder verstrekt en over de inhoud ervan wordt direct of indirect 
via een derde partij overeenstemming bereikt met de relevante TSB.  

  

3. Op basis van een installatiedocument verstrekt de eigenaar van de 
verbruiksinstallatie of de GDSB direct of indirect via een derde partij in-
formatie aan de relevante systeembeheerder of de relevante TSB. De in-
formatie wordt verstrekt voordat de capaciteit van de vraagsturing door 
de verbruikseenheid op de markt wordt aangeboden. In de in het instal-
latiedocument bepaalde eisen wordt een onderscheid gemaakt tussen 
verschillende soorten aansluitingen en tussen de verschillende catego-
rieën diensten voor vraagsturing.  

  

4. Voor opeenvolgende verbruikseenheden met vraagsturing worden 
afzonderlijke installatiedocumenten verstrekt.  

  

5. De inhoud van het installatiedocument van afzonderlijke verbruikseen-
heden kan door de relevante systeembeheerder of de relevante TSB 
worden gebundeld.  

  

6. Het installatiedocument bevat de volgende items:  
a)  de locatie waarop de verbruikseenheid met vraagsturing verbonden 

is met het net;  
b)  de maximumcapaciteit van de vraagsturingsinstallatie in kW;  
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c)  het soort diensten voor vraagsturing;  
d)  het verbruikseenheidscertificaat en het conformiteitscertificaat, 

naargelang van wat relevant is voor de dienst voor de vraagsturing 
of, indien dit niet beschikbaar is, gelijkwaardige informatie;  

e)  de contactgegevens van de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de 
beheerder van het gesloten distributiesysteem of de derde partij die 
de verbruikseenheden van de verbruiksinstallatie of het gesloten 
distributiesysteem bundelt.  

Artikel 33  Procedures voor verbruikseenheden binnen een verbruiksin-

stallatie of een gesloten distributiesysteem verbonden met 

een spanningsniveau van meer dan 1 000 V  

  

1. De bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor een verbruikseenheid 
binnen een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem ver-
bonden met een spanningsniveau van meer dan 1 000 V omvat een 
DRUD. In overleg met de relevante TSB specificeert de relevante sys-
teembeheerder de inhoud van het DRUD. De inhoud van het DRUD 
omvat een verklaring van conformiteit waarin de in de artikelen 36 tot 
en met 47 bedoelde informatie met betrekking tot verbruiksinstallaties 
en gesloten distributiesystemen is opgenomen, maar de in de artikelen 
36 tot en met 47 genoemde complianceconformiteits-eisen met betrek-
king tot verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen kunnen 
worden vereenvoudigd en gereduceerd tot één bedrijfsvoeringsnotifica-
tiefase. De eigenaar van de verbruiksinstallatie of GDSB verstrekt de 
benodigde informatie en dient deze in bij de relevante systeembeheer-
der. Voor opeenvolgende verbruikseenheden met vraagsturing worden 
afzonderlijke DRUD's verstrekt.  

  

2. Op basis van het DRUD verstrekt de relevante systeembeheerder een 
FON aan de eigenaar van de verbruiksinstallatie of de GDSB.  

  

Titel IV Compliance  
  

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen    

Artikel 34  Verantwoordelijkheid van de eigenaar van de verbruiksin-

stallatie, de beheerder van het distributiesysteem en de be-

heerder van het gesloten distributiesysteem  

  

1. Eigenaren van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en DSB's 
zorgen ervoor dat hun transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, 
transmissiegekoppelde distributie-installaties of distributiesystemen vol-
doen aan de eisen van deze verordening. Een eigenaar van een ver-
bruiksinstallatie of een GDSB die diensten voor vraagsturing verstrekt 
aan relevante systeembeheerders en relevante TSB's zorgt ervoor dat de 
verbruikseenheid voldoet aan de eisen van deze verordening.  

  

2. Indien de eisen van deze verordening van toepassing zijn op verbruiks-
eenheden die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesys-
teem worden gebruikt om diensten voor vraagsturing aan relevante sys-
teembeheerders en relevante TSB's te leveren, kan de eigenaar van de 
verbruiksinstallatie of de GDSB taken volledig of gedeeltelijk aan derde 
partijen delegeren, waaronder de communicatie met de relevante sys-
teembeheerder of relevante TSB en het verzamelen van documentatie 
van de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB ter on-
derbouwing van de conformiteit. Derde partijen worden behandeld als 
individuele gebruikers die het recht hebben relevante documentatie bij-
een te brengen en de conformiteit van hun geaggregeerde verbruiksin-
stallaties of geaggregeerde gesloten distributiesystemen met de bepa-
lingen van deze verordening aan te tonen. Verbruiksinstallaties en geslo-
ten distributiesystemen die diensten voor vraagsturing aan relevante sys-
teembeheerders en relevante TSB's leveren, kunnen gezamenlijk via 
derde partijen handelen.  

  

3. Indien via derde partijen aan verplichtingen wordt voldaan, hoeven die 
derde partijen de relevante systeembeheerder uitsluitend in kennis te 
stellen van wijzigingen van het pakket aan aangeboden diensten, waarbij 
rekening wordt gehouden met locatiespecifieke diensten.  

  

4. Indien de eisen door de relevante TSB zijn gespecificeerd of betrekking 
hebben op het bedrijf van het systeem van de relevante TSB, kan over-
eenstemming met de relevante TSB worden bereikt over alternatieve 
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tests of eisen met betrekking tot de acceptatie van testresultaten.  
5. Van elke intentie om de technische kenmerken van de transmissiege-

koppelde verbruiksinstallatie, de transmissiegekoppelde distributie-
installatie, het distributiesysteem of de verbruikseenheid aan te passen, 
waardoor de conformiteit met de eisen van de hoofdstukken 2 tot en met 
4 van titel IV wordt beïnvloed, wordt de relevante systeembeheerder di-
rect of indirect via een derde partij voorafgaand aan een dergelijke aan-
passing binnen de door de relevante systeembeheerder gespecificeerde 
termijn in kennis gesteld.  

  

6. Van elk operationeel incident en elke storing van de transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie, de transmissiegekoppelde distributie-
installatie, het distributiesysteem of de verbruikseenheid, waardoor de 
conformiteit met de eisen van de hoofdstukken 2 tot en met 4 van titel 
IV wordt beïnvloed, wordt de relevante systeembeheerder direct of indi-
rect via een derde partij zo spoedig mogelijk nadat een dergelijk incident 
heeft plaatsgevonden in kennis gesteld.  

  

7. Voor alle geplande beproevingsschema's en -procedures om de confor-
miteit van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmis-
siegekoppelde distributie-installatie, het distributiesysteem of de ver-
bruikseenheid met de eisen van deze verordening te verifiëren, ontvangt 
de relevante systeembeheerder binnen de door de relevante systeembe-
heerder gespecificeerde termijn een kennisgeving en verstrekt de rele-
vante systeembeheerder voor aanvang goedkeuring.  

  

8. De relevante systeembeheerder kan deelnemen aan dergelijke tests en 
kan het gedrag van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de 
transmissiegekoppelde distributie-installatie, het distributiesysteem en 
de verbruikseenheid registreren.  

  

Artikel 35  Taken van de relevante systeembeheerder    

1. De relevante systeembeheerder beoordeelt de conformiteit van een 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, een transmissiegekoppelde 
distributie-installatie, een distributiesysteem of een verbruikseenheid 
met de eisen van deze verordening gedurende de gehele levensduur van 
de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissiegekoppelde 
distributie-installatie, het distributiesysteem of de verbruikseenheid. De 
eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB wordt geïn-
formeerd over de resultaten van deze toetsing. De conformiteit van een 
verbruikseenheid die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distri-
butiesysteem wordt gebruikt om diensten voor vraagsturing aan relevan-
te TSB's te leveren, wordt gezamenlijk door de relevante TSB en de re-
levante systeembeheerder beoordeeld, indien van toepassing in overleg 
met de derde partij die bij de aggregatie van het verbruik is betrokken.  

  

2. De relevante systeembeheerder kan erom verzoeken dat de eigenaar van 
de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB conformiteitstests en -
simulaties uitvoert overeenkomstig een herhalingsplan of algemeen 
schema, of nadat een defect, aanpassing of vervanging van apparatuur 
heeft plaatsgevonden die een effect kan hebben op de conformiteit van 
de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissiegekoppelde 
distributie-installatie, het distributiesysteem of de verbruikseenheid met 
de eisen van deze verordening.  

 De eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB wordt 
ingelicht over de resultaten van deze conformiteitstests en -simulaties.  

  

3. De relevante systeembeheerder maakt een lijst van te verstrekken 
informatie en documenten publiek beschikbaar, alsmede van de eisen 
waaraan de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB in 
het kader van het conformiteitsproces moet voldoen. De lijst heeft ten 
minste betrekking op de volgende informatie, documenten en eisen:  
a)  alle door de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de 

GDSB te verstrekken documentatie en certificaten;  
b) details van de benodigde technische gegevens van de transmissie-

gekoppelde verbruiksinstallatie, de transmissiegekoppelde distribu-
tie-installatie, het distributiesysteem of de verbruikseenheid die re-
levant zijn voor de aansluiting op of het bedrijf van het net;  

c)  eisen voor modellen voor studies betreffende het stationaire en dy-
namische systeem;  
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d)  een tijdschema voor het verstrekken van de systeemgegevens die 
vereist zijn om de studies uit te voeren;  

e)  studies door de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de 
GDSB om het verwachte stationaire en dynamische gedrag in over-
eenstemming met de eisen van de artikelen 43 tot en met 45 aan te 
tonen;  

f)  voorwaarden en procedures, inclusief het toepassingsgebied voor 
de registratie van conformiteitscertificaten;  

g)  voorwaarden en procedures voor de eigenaar van de verbruiksin-
stallatie, de DSB of de GDSB met betrekking tot het gebruik van 
relevante conformiteitscertificaten die zijn verstrekt door een er-
kende certificerende instantie.  

4. De relevante systeembeheerder maakt de verdeling openbaar van de 
verantwoordelijkheden tussen de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de 
DSB of de GDSB en de systeembeheerder in verband met conformiteits-
tests, -simulatie en -monitoring.  

  

5. De relevante systeembeheerder kan de uitvoering van zijn conformi-
teitsmonitoring geheel of gedeeltelijk delegeren aan derde partijen. In 
dergelijke gevallen blijft de relevante systeembeheerder waken over de 
naleving van artikel 11, inclusief het aangaan van geheimhoudingsver-
klaringen met de desbetreffende vertegenwoordiger.  

  

6. Wanneer er geen conformiteitstests of -simulaties, zoals overeengeko-
men tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elektri-
citeitsproductie-installatie, kunnen worden uitgevoerd om redenen die 
zijn toe te schrijven aan de relevante systeembeheerder, dan weigert de 
relevante systeembeheerder niet op onredelijke gronden de in titel II en 
titel III bedoelde bedrijfsvoeringsnotificatie te verstrekken.  

  

Hoofdstuk 2 Conformiteitstests    

Artikel 36  Gemeenschappelijke bepalingen voor het systeem van 

conformiteitstests  

  

1. De tests ter beproeving van het gedrag van een transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie, een transmissiegekoppelde distributie-installatie of 
een verbruikseenheid met vraagsturing om het werkzaam vermogen te 
regelen, vraagsturing om het blindvermogen te regelen of vraagsturing 
om transmissiebeperking te beheren, zijn erop gericht aan te tonen dat 
aan de eisen van deze verordening wordt voldaan.  

  

2. Onverminderd de in deze verordening vervatte minimumeisen voor het 
beproeven van de conformiteit, kan de relevante systeembeheerder:  
a)  de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB toe-

stemming verlenen voor de uitvoering van een alternatieve reeks 
tests, op voorwaarde dat deze tests efficiënt zijn en volstaan om aan 
te tonen dat een distributiesysteem in overeenstemming is met de 
eisen van deze verordening; en  

b)  van de eigenaar van de verbruiksinstallatie eisen dat hij extra of al-
ternatieve tests uitvoert in gevallen waarin de aan de relevante sys-
teembeheerder verstrekte informatie in verband met de conformi-
teitstests overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 37 tot en met 
41 niet volstaat om overeenstemming met de eisen van deze veror-
dening aan te tonen.  

  

3. De eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB is verant-
woordelijk voor de uitvoering van de tests overeenkomstig de in hoofd-
stuk 2 van titel IV vastgestelde voorwaarden. De relevante systeembe-
heerder werkt hieraan mee en vertraagt de uitvoering van de tests niet op 
onrechtmatige wijze.  

  

4. De relevante systeembeheerder kan deelnemen aan de conformiteits-
tests, op de locatie zelf of op afstand vanuit de controlecentrum van de 
systeembeheerder. Voor dat doel levert de eigenaar van de verbruiksin-
stallatie, de DSB of de GDSB monitoringapparatuur die benodigd is om 
alle relevante testsignalen en metingen te registreren, en zorgt hij ervoor 
dat de nodige vertegenwoordigers van de eigenaar van de verbruiksin-
stallatie, de DSB of de GDSB gedurende de gehele testperiode op de lo-
catie beschikbaar zijn. Als de systeembeheerder voor geselecteerde tests 
zijn eigen apparatuur wenst te gebruiken om het gedrag te registreren, 
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worden de door de relevante systeembeheerder gespecificeerde signalen 
doorgestuurd. De relevante systeembeheerder kan volledig zelfstandig 
beslissen over zijn deelname.  

Artikel 37  Conformiteitstests voor het ontkoppelen en herinschakelen 

van transmissiegekoppelde distributie- installaties  

  

1. De transmissiegekoppelde distributie-installaties voldoen aan de in 
artikel 19 vastgelegde eisen met betrekking tot het ontkoppelen en her-
inschakelen, en worden aan de volgende conformiteitstests onderwor-
pen.  

  

2. Met betrekking tot het testen van de mogelijkheid tot herinschakelen na 
incidentele ontkoppeling als gevolg van een storing op het net wordt het 
herinschakelen tot stand gebracht door middel van een procedure voor 
het herinschakelen, bij voorkeur op geautomatiseerde wijze, waarvoor 
de relevante TSB toestemming heeft verleend.  

  

3. Met betrekking tot de synchronisatietest wordt aangetoond dat de 
transmissiegekoppelde distributie-installatie technisch in staat is tot syn-
chronisatie. Bij deze test worden de instellingen van de synchronisatie-
apparatuur geverifieerd. Deze test heeft betrekking op de volgende za-
ken: de spanning, de frequentie, het fasehoekbereik, de afwijking van 
spanning en frequentie.  

  

4. Met betrekking tot de test ten aanzien van de ontkoppeling op afstand, 
wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde distributie-installatie 
technisch in staat is tot ontkoppeling op afstand op het aansluitpunt of de 
aansluitpunten van het transmissiesysteem, wanneer vereist door de re-
levante TSB en binnen de door de relevante TSB gespecificeerde tijd.  

  

5. Met betrekking tot de test betreffende de ontkoppeling van verbruik bij 
lage frequentie wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde distribu-
tie-installatie technisch in staat is tot ontkoppeling van verbruik bij lage 
frequentie van een percentage van het verbruik dat door de relevante 
TSB in overleg met de betrokken naburige TSB's is gespecificeerd, voor 
zover deze overeenkomstig artikel 19 hiervoor is uitgerust.  

  

6. Met betrekking tot de test betreffende de ontkoppeling van verbruik bij 
lage frequentie via relais wordt aangetoond dat de transmissiegekoppel-
de distributie-installatie overeenkomstig artikel 19, leden 1 en 2, tech-
nisch in staat is tot bedrijf bij een nominale AC-voedingsspanning. Deze 
AC-voedingsspanning wordt gespecificeerd door de relevante TSB.  

  

7. Met betrekking tot de test betreffende de ontkoppeling van verbruik bij 
lage spanning wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde distribu-
tie-installatie overeenkomstig artikel 19, lid 2, technisch in staat is tot 
bedrijf in één actie met het in artikel 19, lid 3, genoemde blokkeren van 
een trappenschakelaar.  

  

8. In plaats van een deel van de in lid 1 genoemde tests kan een conformi-
teitscertificaat worden gebruikt, op voorwaarde dat dit certificaat aan de 
relevante TSB wordt verstrekt.  

  

Artikel 38  Conformiteitstests voor de informatie-uitwisseling met 

betrekking tot transmissiegekoppelde distributie-installaties  

  

1. Met betrekking tot de informatie-uitwisseling tussen de relevante TSB 
en de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem in 
realtime of op gezette tijden, wordt aangetoond dat de transmissiege-
koppelde distributie- installatie technisch in staat is te voldoen aan de 
overeenkomstig artikel 18, lid 3, vastgestelde norm betreffende informa-
tie-uitwisseling.  

  

2. In plaats van een deel van de in lid 1 genoemde tests kan een conformi-
teitscertificaat worden gebruikt, op voorwaarde dat dit certificaat aan de 
relevante TSB wordt verstrekt.  

  

Artikel 39  Conformiteitstests voor het ontkoppelen en herinschakelen 

van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties  

  

1. De transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties voldoen aan de in artikel 
19 vastgelegde eisen met betrekking tot het ontkoppelen en herinschake-
len, en worden aan de volgende conformiteitstests onderworpen.  

  

2. Met betrekking tot het testen van de mogelijkheden tot herinschakelen 
na incidentele ontkoppeling als gevolg van een storing op het net wordt 
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het herinschakelen tot stand gebracht door middel van een procedure 
voor het herinschakelen, bij voorkeur op geautomatiseerde wijze, waar-
voor de relevante TSB toestemming heeft verleend.  

3. Met betrekking tot de synchronisatietest wordt aangetoond dat de 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie technisch in staat is tot syn-
chronisatie. Bij deze test worden de instellingen van de synchronisatie-
apparatuur geverifieerd. Deze test heeft betrekking op de volgende za-
ken: de spanning, de frequentie, het fasehoekbereik, de afwijking van 
spanning en frequentie.  

  

4. Met betrekking tot de test ten aanzien van de ontkoppeling op afstand, 
wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie 
technisch in staat is tot ontkoppeling op afstand op het aansluitpunt of de 
aansluitpunten van het transmissiesysteem, wanneer vereist door de re-
levante TSB en binnen de door de relevante TSB gespecificeerde tijd.  

  

5. Met betrekking tot de test betreffende de ontkoppeling van verbruik bij 
lage frequentie via relais wordt aangetoond dat de transmissiegekoppel-
de verbruiksinstallatie overeenkomstig artikel 19, leden 1 en 2, tech-
nisch in staat is tot bedrijf bij een nominale AC-voedingsspanning. Deze 
AC-voedingsspanning wordt gespecificeerd door de relevante TSB.  

  

6. Met betrekking tot de test betreffende de ontkoppeling van verbruik bij 
lage spanning wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie overeenkomstig artikel 19, lid 2, technisch in staat is tot 
bedrijf in één actie met het in artikel 19, lid 3, genoemde blokkeren van 
een trappenschakelaar.  

  

7. In plaats van een deel van de in lid 1 genoemde tests kan een conformi-
teitscertificaat worden gebruikt, op voorwaarde dat dit certificaat aan de 
relevante TSB wordt verstrekt.  

  

Artikel 40  Conformiteitstests voor de informatie-uitwisseling met 

betrekking tot transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties  

  

1. Met betrekking tot de informatie-uitwisseling tussen de relevante TSB 
en de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie in real-
time of periodiek, wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie technisch in staat is te voldoen aan de overeenkomstig 
artikel 18, lid 3, vastgestelde norm betreffende informatie- uitwisseling.  

  

2. In plaats van een deel van de in lid 1 genoemde tests kan een conformi-
teitscertificaat worden gebruikt, op voorwaarde dat dit certificaat aan de 
relevante TSB wordt verstrekt.  

  

Artikel 41  Conformiteitstests voor verbruikseenheden met vraagsturing 

om het werkzaam vermogen te regelen, vraagsturing om het 

blindvermogen te regelen en vraagsturing om transmissiebe-

perking te beheren  

  

1. Met betrekking tot de test betreffende de aanpassing van het verbruik 
gelden de volgende eisen:   
a)  het wordt aangetoond dat de verbruikseenheid die door een ver-

bruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem wordt gebruikt 
om vraagsturing om het werkzaam vermogen te regelen, vraagstu-
ring om het blindvermogen te regelen en vraagsturing om transmis-
siebeperking te beheren, afzonderlijk of gezamenlijk als onderdeel 
van de aggregatie van het verbruik door een derde partij technisch 
in staat is tot aanpassing van de vermogensopname, nadat een in-
structie van de relevante systeembeheerder of relevante TSB is 
ontvangen, binnen de band, de tijdsduur en het tijdsbestek die van 
tevoren zijn overeengekomen en die overeenkomstig artikel 28 zijn 
vastgesteld;  

b)  de test wordt uitgevoerd naar aanleiding van een instructie of door 
de ontvangst van een instructie van de relevante systeembeheerder 
of de relevante TSB te simuleren, waarbij de vermogensopname 
van de verbruiksinstallatie of het gesloten distributiesysteem wordt 
aangepast;  

c) de test wordt als succesvol beschouwd als aan de door de relevante 
systeembeheerder of relevante TSB overeenkomstig artikel 28, lid 
2, onder d), f), g), h), k) en l) gespecificeerde voorwaarden is vol-
daan;  
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d)  in plaats van een deel van de in lid 1, onder b), genoemde tests kan 
een conformiteitscertificaat worden gebruikt, op voorwaarde dat dit 
certificaat aan de relevante systeembeheerder of de relevante TSB 
wordt verstrekt.  

2. Met betrekking tot de test betreffende het ontkoppelen of herinschakelen 
van statische-compensatie-installaties, gelden de volgende eisen:  
a)  het wordt aangetoond dat de verbruikseenheid die door de eigenaar 

van een verbruiksinstallatie of de beheerder van een gesloten dis-
tributiesysteem wordt gebruikt om vraagsturing om het werkzaam 
vermogen te regelen, vraagsturing om het blindvermogen te regelen 
en vraagsturing om transmissiebeperking te beheren, afzonderlijk 
of gezamenlijk als onderdeel van de aggregatie van het verbruik 
door een derde partij technisch in staat is tot ontkoppelen en/of her-
inschakelen van de desbetreffende statische-compensatie-
installatie, wanneer een instructie van de relevante systeembeheer-
der of relevante TSB wordt ontvangen, binnen het tijdsbestek dat 
overeenkomstig artikel 28 wordt verwacht;  

b)  de test wordt uitgevoerd door te simuleren dat een instructie van de 
relevante systeembeheerder of de relevante TSB wordt ontvangen 
en vervolgens de statische-compensatie-installatie te ontkoppelen, 
en door te simuleren dat een instructie van de relevante systeembe-
heerder of de relevante TSB wordt ontvangen en de installatie ver-
volgens herinschakelen;  

c) de test wordt als succesvol beschouwd als aan de door de relevante 
systeembeheerder of relevante TSB overeenkomstig artikel 28, lid 
2, onder d), f), g), h), k) en l) gespecificeerde voorwaarden is vol-
daan;  

  

Hoofdstuk 3 Conformiteitssimulatie    

Artikel 42  Gemeenschappelijke bepalingen in verband met conformi-

teitssimulatie  

  

1. Door middel van de simulatie van het gedrag van een transmissiegekop-
pelde verbruiksinstallatie, een transmissiegekoppelde distributie-
installatie of een verbruikseenheid met zeer snelle regeling van de 
vraagsturing van het werkzaam vermogen binnen een verbruiksinstalla-
tie of een gesloten distributiesysteem wordt aangetoond of al dan niet 
aan de eisen van deze verordening wordt voldaan.  

  

2. Simulaties worden in de volgende omstandigheden uitgevoerd:  
a)  er is een nieuwe verbinding met het transmissiesysteem vereist;  
b)  overeenkomstig artikel 30 is een contract gesloten met betrekking 

tot een nieuwe verbruikseenheid die door een verbruiksinstallatie 
of een gesloten distributiesysteem wordt gebruikt om zeer snelle 
regeling van de vraagsturing van het werkzaam vermogen aan een 
relevante TSB te leveren;  

c)  er vindt een verdere ontwikkeling, vervanging of modernisering 
van apparatuur plaats;  

d)  vermeende niet-naleving van de eisen van deze verordening door 
de relevante systeembeheerder.  

  

3. Onverlet de deze verordening vastgelegde minimumeisen betreffende de 
conformiteitssimulatie, kan de relevante systeembeheerder:  
a)  de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB toe-

stemming verlenen voor de uitvoering van een alternatieve reeks 
simulaties, op voorwaarde dat deze simulaties efficiënt zijn en vol-
staan om aan te tonen dat een distributiesysteem in overeenstem-
ming is met de eisen van deze verordening of met nationale wetge-
ving; en  

b)  van de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de DSB of de GDSB 
eisen dat hij extra of alternatieve simulaties uitvoert in gevallen 
waarin de door de relevante systeembeheerder verstrekte informatie 
in verband met de conformiteitssimulaties overeenkomstig het be-
paalde in de artikelen 43 tot en met 45 niet volstaat om overeen-
stemming met de eisen van deze verordening aan te tonen.  

  

4. De eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de 
beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem verstrekt 
een verslag met de simulatieresultaten voor elke afzonderlijke transmis-
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siegekoppelde verbruiksinstallatie of transmissiegekoppelde distributie-
installatie. De eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
tie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem 
stelt een gevalideerd simulatiemodel op voor een gegeven transmissie-
gekoppelde verbruiksinstallatie of transmissiegekoppelde distributie-
installatie en stelt dit beschikbaar. De inhoud van de simulatiemodellen 
wordt toegelicht in artikel 21, leden 1 en 2.  

5. De relevante systeembeheerder kan controleren of een verbruiksinstalla-
tie of een distributiesysteem aan de eisen van deze verordening voldoet 
aan de hand van eigen conformiteitssimulaties, gebaseerd op de ver-
strekte simulatieverslagen, simulatiemodellen en bij de conformiteits-
tests uitgevoerde metingen.  

  

6. De relevante systeembeheerder verstrekt de eigenaar van de verbruiksin-
stallatie, de DSB of de GDSB de technische gegevens en een simulatie-
model van het netwerk, op het benodigde detailniveau om de vereiste 
simulaties overeenkomstig de artikelen 43 tot en met 45 uit te voeren.  

  

Artikel 43  Conformiteitssimulaties voor transmissiegekoppelde distri-

butie-installaties  

  

1. Met betrekking tot de simulatie van de capaciteit van een transmissiege-
koppelde distributie-installatie voor het leveren van blindvermogen, gel-
den de volgende eisen:  
a) een simulatiemodel voor de belastingsstroom in stationaire toestand 

van het net van het transmissiegekoppelde distributiesysteem wordt 
gebruikt om de uitwisseling van blindvermogen onder verschillen-
de belastings- en productiesituaties te berekenen;  

b)  een combinatie van minimale en maximale belastings- en produc-
tiesituaties in stationaire toestand, resulterend in de kleinste en 
grootste uitwisseling van blindvermogen maakt deel uit van de si-
mulaties;  

c)  het berekenen van de export van blindvermogen bij een vermo-
gensstroom van het werkzaam vermogen van minder dan 25 % van 
de maximale importcapaciteit op het aansluitpunt maakt deel uit 
van de simulaties overeenkomstig artikel 15.  

  

2. De relevante TSB kan de methode voor de in artikel 15, lid 3, vastge-
stelde conformiteitssimulatie van de actieve regeling van het blindver-
mogen specificeren.  

  

3. De simulatie wordt als succesvol beschouwd indien uit de resultaten 
blijkt dat is voldaan aan de in artikel 15 vastgelegde eisen.  

  

Artikel 44  Conformiteitssimulaties voor transmissiegekoppelde ver-

bruiksinstallaties  

  

1. Met betrekking tot de simulatie van de capaciteit van een transmissiege-
koppelde verbruiksinstallatie zonder productie binnen de installatie voor 
het leveren van blindvermogen, gelden de volgende eisen:  
a)  het wordt aangetoond dat de transmissiegekoppelde verbruiksin-

stallatie zonder productie binnen de installatie in staat is tot het le-
veren van blindvermogen op het aansluitpunt;  

b)  een belastingsstroommodel van de transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallatie wordt gebruikt om de uitwisseling van blindver-
mogen onder verschillende belastingssituaties te berekenen. De 
minimale en maximale belastingssituaties resulterend in de kleinste 
en grootste uitwisseling van blindvermogen op het aansluitpunt 
maken deel uit van de simulaties;  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd indien uit de resultaten 
blijkt dat is voldaan aan de in artikel 15, leden 1 en 2, vastgelegde 
eisen.  

  

2. Met betrekking tot de simulatie van de mogelijkheden van een transmis-
siegekoppelde verbruiksinstallatie met productie binnen de installatie 
voor het leveren van blindvermogen, gelden de volgende eisen:  
a)  een simulatiemodel voor de belastingsstroom van de transmissie-

gekoppelde verbruiksinstallatie wordt gebruikt om de uitwisseling 
van blindvermogen onder verschillende belastings- en productie-
voorwaarden te berekenen;  

b)  een combinatie van de minimale en maximale belastings- en pro-
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ductiesituaties resulterend in de kleinste en grootste blindver-
mogenscapaciteit op het aansluitpunt maakt deel uit van de simula-
ties;  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd indien uit de resultaten 
blijkt dat is voldaan aan de in artikel 15, leden 1 en 2, vastgelegde 
eisen.  

Artikel 45  Conformiteitssimulaties voor verbruikseenheden met zeer 

snelle regeling van de vraagsturing van het werkzaam ver-

mogen  

  

1. Het model van de verbruikseenheid die door een eigenaar van een 
verbruiksinstallatie of een beheerder van een gesloten distributiesysteem 
wordt gebruikt om zeer snelle regeling van de vraagsturing van het 
werkzaam vermogen te leveren, toont aan dat de verbruikseenheid tech-
nisch in staat is zeer snelle regeling van de vraagsturing van het werk-
zaam vermogen ter beschikking te stellen bij een gebeurtenis die leidt 
tot een lage frequentie onder de in artikel 30 genoemde omstandigheden.  

  

2. De simulatie wordt als succesvol beschouwd indien het model aantoont 
dat is voldaan aan de in artikel 30 vastgelegde voorwaarden.  

  

Hoofdstuk 4 Compliance-monitoring    

Artikel 46  Compliance-monitoring voor transmissiegekoppelde distri-

butie-installaties  

  

 Met betrekking tot compliance-monitoring voor de eisen betreffende het 
blindvermogen die van toepassing zijn op transmissiegekoppelde distri-
butie-installaties, gelden de volgende eisen:  
a)  de transmissiegekoppelde distributie-installatie is voorzien van de 

benodigde apparatuur om het werkzaam vermogen en het blind-
vermogen te meten, in overeenstemming met artikel 15; en  

b)  de relevante systeembeheerder stelt de tijdsspecificaties voor de 
compliance-monitoring vast.  

  

Artikel 47  Compliance-monitoring voor transmissiegekoppelde ver-

bruiksinstallaties  

  

 Met betrekking tot compliance-monitoring voor de eisen betreffende het 
blindvermogen die van toepassing zijn op transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallaties, gelden de volgende eisen:  
a)  de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie is voorzien van de 

benodigde apparatuur om het werkzaam vermogen en het blind-
vermogen te meten, in overeenstemming met artikel 15; en  

b)  de relevante systeembeheerder stelt de tijdsspecificaties voor de 
compliance-monitoring vast.  

  

Titel V Toepassing en afwijkingen 
  

Hoofdstuk 1 Kosten-batenanalyse    

Artikel 48  Bepaling van de kosten en baten van de toepassing van eisen 

op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, 

bestaande transmissiegekoppelde distributie-installaties, be-

staande distributiesystemen en bestaande verbruikseenheden  

  

1. Voorafgaand aan de toepassing van een bij deze verordening vastgestel-
de eis op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, be-
staande transmissiegekoppelde distributie-installaties, bestaande distri-
butiesystemen en bestaande verbruikseenheden overeenkomstig artikel 
4, lid 3, maakt de relevante TSB een kwalitatieve vergelijking van de 
aan de toepassing van die eis gerelateerde kosten en baten. Bij deze ver-
gelijking wordt rekening gehouden met de beschikbare netwerkgeba-
seerde of marktgebaseerde alternatieven. De relevante TSB mag de 
kwantitatieve kosten-batenanalyse, overeenkomstig de leden 2 tot en 
met 5, uitsluitend initiëren als uit de kwalitatieve vergelijking blijkt dat 
de verwachte baten groter zijn dan de verwachte kosten. Indien echter de 
kosten als hoog of de baten als beperkt worden ingeschat, gaat de rele-
vante TSB niet verder met dit onderzoek.  

  

2. Na een voorbereidende fase overeenkomstig lid 1 voert de relevante 
TSB een kwantitatieve kosten-batenanalyse uit in verband met de toe-
passing op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, be-
staande transmissiegekoppelde distributie-installaties, bestaande distri-
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butiesystemen en bestaande verbruikseenheden van elke in overweging 
genomen eis waarvan in de voorbereidende fase overeenkomstig lid 1 de 
potentiële baten zijn aangetoond.  

3. Binnen een termijn van drie maanden na de afronding van de kosten-
batenanalyse vat de relevante TSB zijn bevindingen samen in een ver-
slag dat:  
a)  de kosten-batenanalyse bevat, alsmede een aanbeveling inzake de 

verdere gang van zaken;  
b)  een voorstel bevat inzake een overgangsperiode voor de toepassing 

van de eis op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
ties, bestaande transmissiegekoppelde distributie-installaties, be-
staande distributiesystemen en bestaande verbruikseenheden. Die 
overgangsperiode neemt niet meer dan twee jaar in beslag, vanaf de 
datum van het besluit inzake de toepassing van de eis van de regu-
lerende instantie of indien van toepassing van de lidstaat;  

c)  wordt onderworpen aan een openbare raadpleging overeenkomstig 
artikel 9.  

  

4. Uiterlijk zes maanden na beëindiging van de openbare raadpleging stelt 
de relevante TSB een verslag op met een toelichting van het resultaat 
van de raadpleging en met een voorstel over de toepassing van de eis in 
kwestie op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, be-
staande transmissiegekoppelde distributie-installaties, bestaande distri-
butiesystemen en bestaande verbruikseenheden. Het verslag en het voor-
stel worden ter kennis gebracht van de regulerende instantie of, indien 
van toepassing, de lidstaat, en de eigenaar van de verbruiksinstallatie, de 
DSB, de GDSB of, indien van toepassing, de derde partij wordt over de 
inhoud ervan geïnformeerd.  

  

5. Het overeenkomstig artikel 4 door de relevante TSB bij de regulerende 
instantie of, indien van toepassing, de lidstaat ingediende voorstel omvat 
het volgende:  
a) een bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure om aan te tonen dat aan de 

eisen is voldaan door de bestaande transmissiegekoppelde ver-
bruiksinstallaties, bestaande transmissiegekoppelde distributie-
installaties, bestaande distributiesystemen en bestaande verbruiks-
eenheden die door een verbruiksinstallatie of een gesloten distribu-
tiesysteem worden gebruikt om diensten voor vraagsturing aan re-
levante systeembeheerders of relevante TSB's te leveren;  

b) een overgangsperiode voor het voldoen aan de eisen, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de categorieën transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distributie-installaties, 
distributiesystemen en verbruikseenheden die door een verbruiks-
installatie of een gesloten distributiesysteem worden gebruikt om 
diensten voor vraagsturing aan relevante systeembeheerders en re-
levante TSB's te leveren, en met alle onderliggende belemmeringen 
voor de efficiënte uitvoering van de wijziging/modernisering van 
de apparatuur.  

  

Artikel 49  Beginselen van de kosten-batenanalyse    

1. De eigenaren van de verbruiksinstallatie, de DSB's en de GDSB's bieden 
assistentie en leveren een inhoudelijke bijdrage aan de overeenkomstig 
de artikelen 48 en 53 uitgevoerde kosten-batenanalyse en verstrekken de 
vereiste gegevens, als opgevraagd door de relevante systeembeheerder 
of de relevante TSB, binnen een termijn van drie maanden na de ont-
vangst van het desbetreffende verzoek, tenzij anderszins overeengeko-
men met de relevante TSB. Voor de voorbereiding van een kosten-
batenanalyse door een eigenaar of toekomstige eigenaar van een ver-
bruiksinstallatie, of door een DSB/GDSB of toekomstige beheerder die 
een potentiële afwijking onderzoekt overeenkomstig artikel 52, bieden 
de relevante TSB en DSB assistentie, leveren zij een inhoudelijke bij-
drage aan de kosten-batenanalyse en verstrekken zij de vereiste gege-
vens, als opgevraagd door de eigenaar of toekomstige eigenaar van een 
verbruiksinstallatie, of door de DSB/GDSB of toekomstige beheerder, 
binnen een termijn van drie maanden na de ontvangst van het desbetref-
fende verzoek, tenzij anderszins overeengekomen de eigenaar of toe-
komstige eigenaar van een verbruiksinstallatie, of met de DSB/GDSB of 

  



 
 
 
Bijlage 1 Analyse van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1418 – Bijlage 1 Pagina 34/40  7 september 2018  

toekomstige beheerder.  
2. Een kosten-batenanalyse is in overeenstemming met de volgende 

beginselen:  
a)  de relevante TSB, de eigenaar of toekomstige eigenaar van een 

verbruiksinstallatie, de DSB/GDSB of toekomstige beheerder ba-
seert de kosten-batenanalyse op één of meer van de volgende bere-
keningsbeginselen:  
i)  de netto contante waarde;  
ii)  het rendement op de investering;  
iii)  de opbrengstvoet;  
iv)  de tijd vereist voor break-even;  

b)  de relevante TSB, de eigenaar of toekomstige eigenaar van een 
verbruiksinstallatie, de DSB/GDSB of toekomstige beheerder 
kwantificeert ook de sociaaleconomische baten in termen van ver-
betering van de voorzieningszekerheid, waarbij minimaal wordt 
gekeken naar:  
i)  de desbetreffende vermindering van de waarschijnlijkheid van 

een onderbreking van de levering gedurende de levensduur 
van de wijziging;  

ii)  de waarschijnlijke omvang en duur van een dergelijke onder-
breking van de elektriciteitsvoorziening;  

iii)  de maatschappelijke kosten per uur van een dergelijke onder-
breking van de elektriciteitsvoorziening;  

c)  de relevante TSB, de eigenaar of de toekomstige eigenaar van een 
verbruiksinstallatie, de DSB/GDSB of toekomstige beheerder 
kwantificeert de baten voor de interne elektriciteitsmarkt, de grens-
overschrijdende handel en de integratie van hernieuwbare energie-
bronnen, met inbegrip van ten minste:  
i)  de frequentierespons van het werkzaam vermogen;  
ii)  de balanceringsreserve;  
iii)  de blindvermogensvoorziening;  
iv)  het congestiebeheer;  
v)  beschermingsmaatregelen;  

d)  de relevante TSB kwantificeert de kosten van toepassing van de 
vereiste regels op bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstal-
laties, bestaande transmissiegekoppelde distributie-installaties, be-
staande distributiesystemen of bestaande verbruikseenheden, met 
inbegrip van ten minste:  
i)  de directe kosten die worden gemaakt bij de tenuitvoerlegging 

van een eis;  
ii)  de kosten die voortvloeien uit een toewijsbaar verlies aan kan-

sen;  
iii) de kosten die verband houden met de daaruit resulterende ver-

andering op het gebied van onderhoud en bedrijfsvoering.  

  

Hoofdstuk 2 Afwijkingen    

Artikel 50  Bevoegdheid om afwijkingen toe te staan    

1. Op verzoek van een eigenaar of toekomstige eigenaar van een verbruiks-
installatie, en een DSB/GDSB of toekomstige beheerder, een relevante 
systeembeheerder of relevante TSB kunnen de regulerende instanties 
aan eigenaren of toekomstige eigenaren van verbruiksinstallaties, en 
DSB's/GDSB's of toekomstige beheerders, relevante systeembeheerders 
of relevante TSB's overeenkomstig de artikelen 51 tot en met 53 afwij-
kingen van één of meerdere bepalingen van deze verordening voor 
nieuwe en bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, trans-
missiegekoppelde distributie-installaties, distributiesystemen en ver-
bruikseenheden toestaan.  

  

2. Indien van toepassing in een lidstaat, kunnen afwijkingen overeenkom-
stig de artikelen 51 tot en met 53 worden toegestaan en ingetrokken door 
andere autoriteiten dan de regulerende instantie.  

  

Artikel 51  Algemene bepalingen    

1. Elke regulerende instantie specificeert, na raadpleging van de relevante 
systeembeheerders, eigenaren van verbruiksinstallaties, DSB's en 
GDSB's en andere belanghebbenden op wie deze verordening invloed 
kan hebben, de criteria voor het toestaan van afwijkingen overeenkom-
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stig de artikelen 52 en 53. Zij publiceert deze criteria op haar website en 
brengt deze uiterlijk negen maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening ter kennis van de Commissie. De Commissie kan een regu-
lerende instantie verzoeken om criteria te wijzigen wanneer zij van oor-
deel is dat deze niet in overeenstemming zijn met deze verordening. De-
ze mogelijkheid om de criteria voor het toestaan van afwijkingen te eva-
lueren en te wijzigen laat reeds toegestane afwijkingen onverlet, deze 
blijven geldig tot de geplande vervaldatum zoals vastgelegd in het be-
sluit waarbij de afwijking wordt toegestaan.  

2. Wanneer de regulerende instantie van mening is dat dit ten gevolge van 
gewijzigde omstandigheden met betrekking tot de ontwikkeling van de 
systeemeisen noodzakelijk is, kan zij de criteria voor het toestaan van 
afwijkingen hoogstens om het jaar herzien en aanpassen overeenkomstig 
lid 1. Deze wijzigingen van de criteria gelden niet voor reeds ingediende 
afwijkingsverzoeken.  

  

3. De regulerende instantie kan besluiten dat transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distributie-installaties, dis-
tributiesystemen en verbruikseenheden waarvoor overeenkomstig de ar-
tikelen 52 of 53 een afwijkingsverzoek is ingediend, niet hoeven te vol-
doen aan de eisen van deze verordening waarvoor om een afwijking is 
verzocht vanaf de dag dat het verzoek is ingediend tot het moment 
waarop de regulerende instantie haar besluit heeft genomen.  

  

Artikel 52  Door een eigenaar van een verbruiksinstallatie, een beheer-

der van een distributiesysteem of een beheerder van een ge-

sloten distributiesysteem ingediend afwijkingsverzoek  

  

1. Eigenaren of toekomstige eigenaren van verbruiksinstallaties en 
DSB's/GDSB's of toekomstige beheerders, kunnen een afwijkingsver-
zoek indienen voor één of meerdere eisen van deze verordening voor 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde dis-
tributie-installaties, distributiesystemen of verbruikseenheden die door 
een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem worden ge-
bruikt om diensten voor vraagsturing aan een relevante systeembeheer-
der en een relevante TSB te leveren.  

  

2. Een afwijkingsverzoek wordt ingediend bij de relevante systeembeheer-
der en omvat:  
a)  de identificatie van de eigenaar of toekomstige eigenaar van de 

verbruiksinstallatie, de DSB/GDSB of de toekomstige beheerder, 
en een contactpersoon voor alle communicatie;  

b)  een beschrijving van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, 
de transmissiegekoppelde distributie-installatie, het distributiesys-
teem of de verbruikseenheid waarvoor een afwijking wordt aange-
vraagd; c)een verwijzing naar de bepalingen van deze verordening 
waarvoor een afwijking wordt aangevraagd en een gedetailleerde 
beschrijving van de aangevraagde afwijking; d)een gedetailleerde 
onderbouwing, met de relevante ondersteunende documenten en 
een kosten-batenanalyse overeenkomstig de eisen van artikel 49; e) 
een bewijs dat de aangevraagde afwijking geen negatief effect heeft 
op de grensoverschrijdende handel. 

  

3. Binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het afwijkingsver-
zoek bevestigt de relevante systeembeheerder aan de eigenaar of toe-
komstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of aan de DSB/GDSB of 
toekomstige beheerder dat het verzoek al dan niet compleet is. Wanneer 
de relevante systeembeheerder van mening is dat het verzoek niet com-
pleet is, dient de eigenaar of toekomstige eigenaar van de verbruiksin-
stallatie, of de DSB/GDSB of toekomstige beheerder de benodigde aan-
vullende informatie in binnen een termijn van één maand na ontvangst 
van het verzoek om aanvullende informatie. Indien de eigenaar of toe-
komstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of de DSB/ GDSB of toe-
komstige beheerder de opgevraagde informatie niet binnen die termijn 
verstrekt, wordt het afwijkingsverzoek als ingetrokken beschouwd.  

  

4. De relevante systeembeheerder beoordeelt het afwijkingsverzoek en de 
verstrekte kosten-batenanalyse in overleg met de relevante TSB en alle 
betrokken naburige DSB's, en houdt daarbij rekening met de door de re-
gulerende instantie overeenkomstig artikel 51 vastgestelde criteria.  
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5. Binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het afwijkings-
verzoek stuurt de relevante systeembeheerder dit verzoek door naar de 
regulerende instantie, samen met de overeenkomstig lid 4 opgestelde 
beoordeling(en). Die termijn kan met één maand worden verlengd wan-
neer de relevante systeembeheerder aanvullende informatie bij de eige-
naar of toekomstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of bij de 
DSB/GDSB of toekomstige beheerder heeft opgevraagd, en met twee 
maanden wanneer de relevante systeembeheerder de relevante TSB 
heeft verzocht een beoordeling van het afwijkingsverzoek op te stellen.  

  

6. De regulerende instantie stelt een besluit betreffende elk afwijkingsver-
zoek binnen een termijn van zes maanden na de dag waarop zij het des-
betreffende verzoek heeft ontvangen vast. Deze termijn kan vóór de 
vervaldag met drie maanden worden verlengd wanneer de regulerende 
instantie aanvullende informatie van de eigenaar of toekomstige eige-
naar van de verbruiksinstallatie, van de DSB/GDSB of toekomstige be-
heerder, of van enige andere belanghebbende verlangt. De aanvullende 
termijn begint wanneer de complete informatie is ontvangen.  

  

7. De eigenaar of toekomstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of de 
DSB/GDSB of toekomstige beheerder verstrekt alle door de regulerende 
instantie opgevraagde aanvullende informatie binnen een termijn van 
twee maanden na het desbetreffende verzoek. Indien de eigenaar of toe-
komstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of de DSB/GDSB of toe-
komstige beheerder de opgevraagde informatie niet binnen die termijn 
verstrekt, wordt het afwijkingsverzoek als ingetrokken beschouwd, be-
halve indien vóór de vervaldag:  
a)  de regulerende instantie besluit om een verlenging van de termijn 

te verlenen; of  
b)  de eigenaar of toekomstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of 

de DSB/GDSB of toekomstige beheerder de regulerende instantie 
er door middel van een met redenen omkleed schrijven van op de 
hoogte stelt dat het afwijkingsverzoek compleet is.  

  

8. De regulerende instantie verstrekt een met redenen omkleed besluit 
betreffende het afwijkingsverzoek. Wanneer de regulerende instantie de 
afwijking toestaat, specificeert zij de duur daarvan.  

  

9. De regulerende instantie stelt de relevante eigenaar of toekomstige 
eigenaar van de verbruiksinstallatie, of de DSB/ GDSB of toekomstige 
beheerder, de relevante systeembeheerder en de relevante TSB in kennis 
van haar besluit.  

  

10. Een regulerende instantie kan haar besluit om een afwijking toe te staan, 
intrekken wanneer de omstandigheden en onderliggende redenen niet 
langer van toepassing zijn of op grond van een met redenen omklede 
aanbeveling van de Commissie of een met redenen omklede aanbeveling 
van het Agentschap overeenkomstig artikel 55, lid 2.  

  

11. Voor verbruikseenheden binnen een verbruiksinstallatie of een gesloten 
distributiesysteem verbonden met een spanningsniveau van ten hoogste 
1 000 V, kan een afwijkingsverzoek overeenkomstig dit artikel namens 
de eigenaar of toekomstige eigenaar van de verbruiksinstallatie, of na-
mens de GDSB of toekomstige beheerder door een derde partij worden 
opgesteld. Een dergelijk verzoek kan betrekking hebben op een afzon-
derlijke verbruikseenheid of meerdere verbruikseenheden binnen de-
zelfde verbruiksinstallatie of hetzelfde gesloten distributiesysteem. In 
het laatste geval, en op voorwaarde dat de geaggregeerde maximumca-
paciteit is gespecificeerd, kan de derde partij de in lid 2, onder a), be-
doelde gegevens vervangen door haar eigen gegevens.  

  

Artikel 53  Door een relevante systeembeheerder of relevante TSB 

ingediend afwijkingsverzoek  

  

1. Relevante systeembeheerders of relevante TSB's kunnen afwijkingsver-
zoeken indienen voor transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, 
transmissiegekoppelde distributie-installaties, distributiesystemen of 
verbruikseenheden binnen een verbruiksinstallatie of een gesloten dis-
tributiesysteem die met hun net verbonden of te verbinden zijn.  

  

2. Relevante systeembeheerders of relevante TSB's dienen hun afwijkings-
verzoeken in bij de regulerende instantie. Elk afwijkingsverzoek omvat:  
a)  de identificatie van de relevante systeembeheerder of relevante 
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TSB, en een contactpersoon voor alle communicatie;  
b)  een beschrijving van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, 

de transmissiegekoppelde distributie-installatie, het distributiesys-
teem of de verbruikseenheid waarvoor een afwijking wordt aange-
vraagd, de totale geïnstalleerde capaciteit en het aantal transmissie-
gekoppelde verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde distribu-
tie-installaties, distributiesystemen of verbruikseenheden;  

c)  de eis of de eisen van deze verordening waarvoor een afwijking 
wordt aangevraagd, met een gedetailleerde beschrijving van de 
aangevraagde afwijking;  

d)  een gedetailleerde onderbouwing, met alle relevante ondersteunen-
de documenten;  

e)  een bewijs dat de aangevraagde afwijking geen negatief effect heeft 
op de grensoverschrijdende handel;  

f)  een kosten-batenanalyse overeenkomstig de eisen van artikel 49. 
Indien van toepassing wordt de kosten-batenanalyse uitgevoerd in 
overleg met de relevante TSB en alle betrokken naburige DSB's.  

3. Wanneer het afwijkingsverzoek is ingediend door een relevante DSB, 
verzoekt de regulerende instantie de relevante TSB binnen een termijn 
van twee weken vanaf de dag van ontvangst van dat verzoek om het af-
wijkingsverzoek te toetsen in het licht van de door de regulerende in-
stantie vastgestelde criteria als genoemd in artikel 51.  

  

4. Binnen een termijn van twee weken na de dag van ontvangst van een 
dergelijk verzoek ter beoordeling bevestigt de relevante TSB aan de re-
levante DSB of het afwijkingsverzoek compleet is. Wanneer de relevan-
te TSB van mening is dat het verzoek niet compleet is, verstrekt de rele-
vante DSB de benodigde aanvullende informatie binnen een termijn van 
één maand na de ontvangst van het verzoek om aanvullende informatie.  

  

5. Binnen een termijn van zes maanden na de ontvangst van het afwij-
kingsverzoek dient de relevante TSB bij de regulerende instantie zijn 
evaluatie in, inclusief relevante documentatie. Die termijn van zes 
maanden kan met één maand worden verlengd wanneer de relevante 
TSB aanvullende informatie bij de relevante DSB heeft opgevraagd.  

  

6. De regulerende instantie neemt een besluit betreffende het afwijkings-
verzoek binnen een termijn van zes maanden na de dag van ontvangst 
van het verzoek. Wanneer het afwijkingsverzoek is ingediend door de 
relevante DSB, gaat de termijn van zes maanden in op de volgende dag 
na ontvangst van de evaluatie van de relevante TSB overeenkomstig lid 
5.  

  

7. De in lid 6 bedoelde termijn van zes maanden kan, vóór de vervaldag 
ervan, worden verlengd met een extra termijn van drie maanden wan-
neer de regulerende instantie aanvullende informatie opvraagt bij de re-
levante systeembeheerder die de afwijking aanvraagt of bij enige andere 
belanghebbende. Die extra termijn gaat in op de dag volgende op de da-
tum van ontvangst van de complete informatie. De relevante systeembe-
heerder verstrekt alle door de regulerende instantie opgevraagde aanvul-
lende informatie binnen een termijn van twee maanden na de datum van 
het desbetreffende verzoek. Wanneer de relevante systeembeheerder de 
opgevraagde aanvullende informatie niet binnen die termijn verstrekt, 
wordt het verzoek om afwijking geacht te zijn ingetrokken, behalve in-
dien vóór de vervaldag:  
a)  de regulerende instantie besluit om een verlenging van de termijn 

te verlenen; of  
b)  de relevante systeembeheerder de regulerende instantie er door 

middel van een met redenen omkleed schrijven van op de hoogte 
stelt dat het afwijkingsverzoek compleet is.  

  

8. De regulerende instantie verstrekt een met redenen omkleed besluit 
betreffende het afwijkingsverzoek. Wanneer de regulerende instantie de 
afwijking toestaat, specificeert zij de duur daarvan.  

  

9. De regulerende instantie stelt de relevante systeembeheerder die om de 
afwijking heeft verzocht, de relevante TSB en het Agentschap in kennis 
van haar besluit.  

  

10. Regulerende instanties mogen extra eisen betreffende het opstellen van 
afwijkingsverzoeken door de relevante systeembeheerders vaststellen. 
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Wanneer zij dit doen, houden de regulerende instanties rekening met de 
afbakening tussen het transmissiesysteem en het distributiesysteem op 
nationaal niveau en raadplegen zij de systeembeheerders, de eigenaren 
van de verbruiksinstallaties en de belanghebbenden, inclusief de fabri-
kanten.  

11. Een regulerende instantie kan haar besluit om een afwijking toe te staan, 
intrekken wanneer de omstandigheden en onderliggende redenen niet 
langer van toepassing zijn of op grond van een met redenen omklede 
aanbeveling van de Commissie of een met redenen omklede aanbeveling 
van het Agentschap overeenkomstig artikel 55, lid 2.  

  

Artikel 54  Register van afwijkingen van de eisen van deze verordening    

1. De regulerende instanties houden een register van alle toegestane of 
geweigerde afwijkingen bij en verstrekken het Agentschap ten minste 
halfjaarlijks een geactualiseerd en geconsolideerd register, waarvan een 
afschrift wordt toegezonden aan het ENTSB voor elektriciteit.  

  

2. Dit register omvat met name:  
a)  de eis of de eisen waarvoor de afwijking is verleend of geweigerd;  
b)  het bepaalde in de afwijking;  
c)  de redenen voor het verlenen of weigeren van de afwijking;  
d)  de gevolgen van het verlenen van de afwijking.  

  

Artikel 55  Monitoring van afwijkingen    

1. Het Agentschap monitort de procedure voor het verlenen van afwijkin-
gen in samenwerking met de regulerende instanties of de relevante auto-
riteiten van de desbetreffende lidstaat. Deze regulerende instanties of re-
levante autoriteiten van de lidstaat verstrekken het Agentschap alle in-
formatie die het daarvoor nodig heeft.  

  

2. Het Agentschap kan een met redenen omklede aanbeveling toezenden 
aan een regulerende instantie teneinde een afwijking in te trekken van-
wege het ontbreken van rechtvaardiging. De Commissie kan een met re-
denen omklede aanbeveling toezenden aan een regulerende instantie of 
relevante autoriteit van de lidstaat teneinde een afwijking in te trekken 
vanwege het ontbreken van rechtvaardiging.  

  

3. De Commissie kan het Agentschap verzoeken te rapporteren over de 
toepassing van de leden 1 en 2 en om de redenen op te geven om afwij-
kingsverzoeken al dan niet in te trekken.  

  

Titel VI Niet-bindende richtsnoeren en monitoring van 

de tenuitvoerlegging 

  

Artikel 56  Niet-bindende richtsnoeren betreffende de tenuitvoerlegging    

1. Binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening stelt het ENTSB voor elektriciteit niet-bindende schriftelij-
ke richtsnoeren op voor zijn leden en andere systeembeheerders betref-
fende de elementen van deze verordening die nationale besluitvorming 
vergen, en het actualiseert die vervolgens om de twee jaar. Het ENTSB 
voor elektriciteit publiceert deze richtsnoeren op zijn website.  

  

2. Bij de uitwerking van die niet-bindende richtsnoeren raadpleegt het 
ENTSB voor elektriciteit de betrokken partijen.  

  

3. In de niet-bindende richtsnoeren worden de technische aspecten, voor-
waarden en onderlinge afhankelijkheden toegelicht waarmee op natio-
naal niveau rekening moet worden gehouden bij het voldoen aan deze 
verordening.  

  

Artikel 57  Monitoring    

1. Het ENTSB voor elektriciteit monitort de tenuitvoerlegging van deze 
verordening overeenkomstig artikel 8, lid 8, van Verordening (EG) nr. 
714/2009. Deze monitoring heeft met name betrekking op de volgende 
zaken:  
a)  het vaststellen van alle afwijkingen bij de nationale tenuitvoerleg-

ging van deze verordening;  
b)  de toetsing of de selectie van de waarden en bandbreedtes in de ei-

sen, die overeenkomstig deze verordening van toepassing zijn op 
transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, transmissiegekoppelde 
distributie-installaties, distributiesystemen en verbruikseenheden, 

  



 
 
 
Bijlage 1 Analyse van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1418 – Bijlage 1 Pagina 39/40  7 september 2018  

nog steeds geldig zijn.   
2. Het Agentschap stelt, in samenwerking met het ENTSB voor elektrici-

teit, binnen een termijn van twaalf maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening een lijst op met de relevante door het ENTSB voor 
elektriciteit aan het Agentschap mee te delen informatie overeenkomstig 
artikel 8, lid 9, en artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009. 
De lijst met relevante informatie kan worden geactualiseerd. Het 
ENTSB voor elektriciteit houdt een alomvattend, in gestandaardiseerd 
formaat opgesteld archief met digitale gegevens bij van de door het 
Agentschap opgevraagde informatie.  

  

3. De relevante TSB's zenden het ENTSB voor elektriciteit de informatie 
toe die het nodig heeft om zijn in de leden 1 en 2 vastgestelde taken te 
vervullen. Op verzoek van de regulerende instantie verstrekken de 
DSB's aan de TSB's de in lid 2 bedoelde informatie tenzij die informatie 
reeds is verkregen door de regulerende instanties, het Agentschap of het 
ENTSB voor elektriciteit in verband met hun respectievelijke taken van 
monitoring van de tenuitvoerlegging, teneinde duplicatie van informatie 
te vermijden.  

  

4. Wanneer het ENTSB voor elektriciteit of het Agentschap toepassings-
gebieden van deze verordening constateert waarin, gezien de marktont-
wikkelingen of de bij de toepassing van deze verordening opgedane er-
varing, verdere harmonisatie van de eisen van deze verordening wense-
lijk is teneinde marktintegratie te bevorderen, stelt het ontwerpwijzigin-
gen van deze verordening voor overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Ver-
ordening (EG) nr. 714/2009. 

  

Artikel 58 Wijziging van contracten en algemene voorwaarden    

1. De regulerende instanties waken erover dat alle relevante clausules in 
contracten en in de algemene voorwaarden met betrekking tot de netaan-
sluiting van nieuwe transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, nieuwe 
transmissiegekoppelde distributie-installaties, nieuwe distributiesys-
temen en nieuwe verbruikseenheden in overeenstemming worden ge-
bracht met de eisen van deze verordening. 

  

2. Alle relevante clausules in contracten en relevante clausules van de 
algemene voorwaarden met betrekking tot de netaansluiting van be-
staande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, bestaande transmis-
siegekoppelde distributie- installaties, bestaande distributiesystemen en 
bestaande verbruikseenheden die betrekking hebben op alle of bepaalde 
eisen van deze verordening overeenkomstig artikel 4, lid 1, worden ge-
wijzigd teneinde deze in overeenstemming te brengen met de eisen van 
deze verordening De relevante clausules worden gewijzigd binnen een 
tijdsbestek van drie jaar volgende op het besluit van de regulerende in-
stantie of van de lidstaat als bedoeld in artikel 4, lid 1.  

  

3. De regulerende instanties waken erover dat de overeenkomsten tussen 
systeembeheerders en eigenaren van nieuwe of bestaande verbruiksin-
stallaties dan wel beheerders van nieuwe of bestaande distributiesys-
temen die onder deze verordening vallen en verband houden met de ei-
sen betreffende netaansluiting voor transmissiegekoppelde verbruiksin-
stallaties, transmissiegekoppelde distributie-installaties, distributiesys-
temen en verbruikseenheden die door een verbruiksinstallatie of een ge-
sloten distributiesysteem worden gebruikt om diensten voor vraagstu-
ring aan relevante systeembeheerders en relevante TSB's te leveren, als 
met name vervat in de nationale netcodes, de bij deze verordening vast-
gestelde eisen weerspiegelen.  

  

Artikel 59  Inwerkingtreding    

 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. On-
verlet het bepaalde in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 6, artikel 51, arti-
kel 56 en artikel 57 zijn de eisen van deze verordening van toepassing 
vanaf drie jaar na de publicatie ervan. 
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