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Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u een reactie van de gezamenlijke netbeheerders op uw wijzigingsverzoek 
ACM/UIT/510780 d.d. 6 juni 2019 (dossier ACM/18/034674) met betrekking tot codewijzigingsvoorstel 
BR-2018-1533 ter implementatie van de Verordening (EU) 2017/2196 van de commissie van 26 au- 
gustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektrici- 
teitsnet (hierna op basis van de Engelse titel afgekort als NC ER). 
In het vervolg van deze brief worden de verschillende onderdelen uit uw wijzigingsverzoek afzonderlijk 
van een reactie voorzien. De bijlage bij deze brief bevat de relevante codeteksten met daarin zowel de 
oorspronkelijk voorgestelde wijzigingen (blauw) als de thans aanvullend voorgestelde wijzigingen 
(rood) gemarkeerd. 
Uitvoeringsregels bij opschorting van marktactiviteiten 
Artikel 35, eerste lid, van de NC ER biedt de TSO de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden 
een aantal van zijn marktactiviteiten op te schorten. Dit zijn marktactiviteiten die een TSO ten behoeve 
van de markt uitvoert. 
Artikel 36 van de NC ER schrijft voor dat de TSO de door hem te hanteren regels betreffende de op- 
schorting en het herstel van marktactiviteiten uitwerkt en door de nationale toezichthouder laat goed- 
keuren. Daarom wordt voorgesteld om in paragraaf 9.8 van de Netcode elektriciteit, die betrekking 
heeft op 'voorwaarden met betrekking tot de nood- en hersteltoestand', een nieuw artikel toe te voe- 
gen met de in artikel 36 van de NC ER beoogde regels. Daarbij wordt zoveel mogelijk verwezen naar 
reeds bestaande en elders in regelgeving opgenomen procedures. We willen voorkomen dat de Net- 
code elektriciteit uitgebreid wordt met gedetailleerde alternatieve markspelregels voor de hier bedoel- 
de situaties. Wij achten dat niet doelmatig omdat deze extra regels het elektriciteitsvoorzieningssys- 
teem niet per se veiliger maken. 
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Ook zullen gedetailleerde alternatieve regels arbitrage uit kunnen lokken en suggereren gedetailleerde 
regels een zekere mate van compleetheid, terwijl er een gerede kans is dat er in de praktijk een situa- 
tie ontstaat die in de gedetailleerde regels niet is voorzien. Dit heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat 
het optreden van problemen bij marktactiviteiten én het herstellen daarvan niet alleen in soort en tijds- 
duur verschillen, maar ook in talloze combinaties van gelijktijdigheden en tijdsvolgordelijkheid. 
Ontkoppeling van verbruik bij lage frequentie (LFDD) 
In de nieuw voorgestelde spelregels voor automatische afschakeling bij onderfrequentie in artikel 9.26 
van de Netcode elektriciteit wordt overeenkomstig de NC ER voorgeschreven dat nieuwe transmissie- 
gekoppelde verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen verplicht mee doen aan deze rege- 
ling en bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen dat op 
vrijwillige basis kunnen doen. In genoemd artikel ontbreekt echter een bepaling met een voorschrift 
voor de situatie dat een dergelijke aangeslotene, gelet op de aard en omvang van zijn installatie of zijn 
net, niet in staat is om zijn bijdrage aan de regeling te leveren in de voorgeschreven zes stappen van 
7,5%. Wij stellen daarom voor om aan artikel 9.26 een zesde lid toe te voegen waarin wordt bepaald 
dat een dergelijke aangeslotene in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
een afwijkend aantal stappen en bijbehorend percentage kan afspreken. Het overleg met de netbe- 
heerder van het landelijk hoogspanningsnet is daarbij essentieel, omdat die kan en moet bewaken dat 
voor Nederland totaal wel voldaan blijft worden aan een gelijkmatige verdeling van de af te schakelen 
belasting binnen de door de NC ER daarvoor voorgeschreven marges. 
Overigens zijn wij nog in overleg met een delegatie van VEMW om te bezien hoe de uitvoering van de 
LFDD-regeling bij aansluitingen van met name de procesindustrie op een zo min mogelijk belastende 
wijze kan worden geïmplementeerd. Mocht dat overleg tot een gewenste aanpassing of aanvulling van 
de LFDD-regeling leiden, zal dat op een geschikt moment in de vaststellingsprocedure worden ingé- 
bracht dan wel tot een separaat aanvullend codewijzigingsvoorstel leiden. 
Voorwaarden voor het leveren van hersteldiensten d.m.v. “blackstart-mogelijkheden” 
De bijlage bij het oorspronkelijke voorstel met de productspecificatie voor de blackstartfunctionaliteit 
bevatte de voorwaarden zoals die zijn gebruikt bij de laatstgehouden tender voor de blackstartvoor- 
ziening in Zuid-Nederland. Op basis van de huidige inzichten zijn deze voorwaarden representatief 
voor eventuele volgende tenders voor willekeurig welke regio in Nederland. In die zin kan de expliciete 
verwijzing naar de regio Zuid-Nederland in de productspecificatie vervallen en zijn deze voorwaarden 
bruikbaar als voorwaarden als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de NC ER. 
In de bijlage bij het oorspronkelijke voorstel met de productspecificatie voor de blackstartfunctionaliteit 
is in de onderdelen 10 en 11 sprake van "voldoende frequentie-gevoeligheid" respectievelijk "voldoen- 
de werk- en blindvermogen". In beide gevallen wordt met "voldoende" gedoeld op de hoeveelheid 
zoals voor de desbetreffende type elektriciteitsproductie-eenheid is voorgeschreven in het desbetref- 
fende artikel in hoofdstuk 3 dan wel 14 van de Netcode elektriciteit. 
Naar aanleiding van uw wijzigingsverzoek stellen wij voor om de productspecificaties op te nemen in 
bijlage 5 bij de Netcode elektriciteit. Een verwijzing naar deze bijlage is toegevoegd aan artikel 9.28, 
tweede lid, waarin thans reeds sprake is van de verplichting voor de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet om blackstartvoorzieningen te contracteren. 
Lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen maatregelen 
Naar aanleiding van uw wijzigingsverzoek stellen wij voor om de matrix met het overzicht van de ver- 
schillende soorten significante netgebruikers en de verschillende door hen te nemen maatregelen op 
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te nemen in bijlage 6 bij de Netcode elektriciteit. Een verwijzing naar deze bijlage is opgenomen in 
een nieuw derde lid van artikel 9.28. 
Lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit (HF SGU’s) 
Naar aanleiding van uw wijzigingsverzoek stellen wij voor om de uitgangspunten voor de samenstel- 
ling van de lijst met significante netgebruikers met hoge prioriteit op te nemen in een nieuw toe te 
voegen vierde lid van artikel 9.28. Daarbij is gepoogd een omschrijving te vinden die zo objectief mo- 
gelijk de bedoelde aansluitingen omschrijft. Wij achten het onwenselijk om de namen van de desbe- 
treffende aangeslotenen in de Netcode elektriciteit op te nemen. Voor de aanduiding van de aanslui- 
tingen ten behoeve van de openbare aardgasvoorziening is gebruik gemaakt van begrippen die ook in 
de Gaswet worden gebruikt. Het is voorstelbaar dat in het kader van de energietransitie er in de toe- 
komst ook waterstof-gerelateerde installaties en netten ontstaan die eenzelfde karakter krijgen als 
thans de installaties en netten voor de aardgasvoorziening hebben. Als dergelijke installaties en net- 
ten inderdaad een met de aardgasvoorziening vergelijkbare statuur krijgen, zal dat ongetwijfeld tot 
uitdrukking komen in wijziging van de Gaswet terzake. Aanpassing van het onderhavige artikellid in de 
Netcode elektriciteit kan ons inziens t.z.t. plaatsvinden naar aanleiding van de bedoelde wijziging in de 
Gaswet. 
Aanduiding van 'bestaande' installaties 
Zowel in artikel 9.26, tweede lid, als in artikel 9.27 is sprake van 'bestaande' installaties als bedoeld in 
de NC DCC of de NC RfG. Sinds het indienen van het onderhavige voorstel medio december 2018 
zijn de inzichten gewijzigd hoe deze 'bestaande' installaties het meest correct kunnen worden aange- 
duid. Daarom is de formulering in genoemde artikelen aangepast overeenkomstig de voorstellen uit 
onze brief BR-2019-1583 d.d. 25 februari 2019 en overeenkomstig uw besluit ACM/UIT/509776 d.d. 4 
juli 2019 met betrekking tot de vergelijkbare formuleringen in hoofdstuk 14 van de Netcode elektriciteit. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 
contact opnemen met de heer van ons bureau (gegevens zie briefhoofd) of met de 
heer van TenneT ( @tennet.eu). 
Met vriendelijke groet, 
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[15-11-1999] besluit 99-005 
[17-02-2009] besluit 102466/23 
[12-05-2016] besluit 2016/202151 

[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[10-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[15-04-2000] besluit 00-011 
- lid 1 was Systeemcode 2.2.25 
- lid 2 was Systeemcode 2.2.26 
- lid 3 was Systeemcode 2.2.27 
- lid 4 was Systeemcode 2.2.28 
- lid 5 was Systeemcode 2 2.29 
(22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
(18-12-2018) voorstel BR-2018-1533 
(25-02-2019] gew.vst. BR-2019-1583 
(12-09-2019] gew.vst. BR-2019-1628 

§9.8 Voorwaarden met betrekking tot de nood- en hersteltoestand 
Artikel 9.26 

In geval vaf> frequentiedalingen tot 49,0 Hz en lagere waarden, doen de regionale netbeheer het frequentieretais automatisch een deel van de belasting afschakelen volgens het volgende schema: 
en—eerste af schakeling: bij 49,0 Hz 15% van de oorsprookeJijke totale belasting ofschakelen; &—tweede ofschakeling: bij 48,7 Hz, aanvullend op de in onderdeel a bedoelde I 

ketijke totale belasting afschakelen; e—derde af schakeling: bij 48,4 Hz, aanvullend op de in onderdeel a en^ bedoelde hoeveelheid, 20% van de oor- spronkelijke totale beJastmg-afschakeleo. 
Bij de bepaling van de af te schaketee belasting wordt rekening gehouden met eventueel mee af te schakelen elek 
trkiteitsproductie-eeohedefY. 

^—Het frequentiereJais is zodanig ingesteld, dat: id geneer 

Netcode elektriciteit 
( ) 

inning doolt tot-beneden 70% van de nominale opan- 
Do meetonnauwkeurigheid-i i het relais mag maximaal 10 mHz bedragen 

S: De storingsgevoeligheid van hot relais is afgootemd op de installatie-waarin 
1- De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de regionale netbeheerders dragen er zorg voor dat de 

mogelijkheid om bij lage frequentie automatisch verbruik te ontkoppelen, zoals bedoeld in artikel 4.8. eerste lid, ge- activeerd wordt bij de volgende frequentiedrempelwaardes en met de bijbehorende gespecificeerde hoeveelheden: a. bü 49.0 Hz een hoeveelheid nettoverbruik ter grootte van 7.5% van het overeenkomstig het derde lid vastgestel- 
de procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting; b. bii 48.8 Hz aanvullend op de in onderdeel a bedoelde hoeveelheid 7,5% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting: 

c. bii 48.6 Hz aanvullend op de in onderdeel a en b bedoelde hoeveelheid 7.5% van het overeenkomstig het derde lid vastoestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting: d. bii 48.4 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met c bedoelde hoeveelheid 7.5% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting; e. bij 48.2 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met d bedoelde hoeveelheid 7,5% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting. f. bii 48.0 Hz aanvullend op de in onderdeel a tot en met e bedoelde hoeveelheid 7.5% van het overeenkomstig het derde lid vastoestelde procentuele aandeel van de desbetreffende aangeslotene in de totale belasting. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op: a. aangeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem, aangesloten op 

het landelijk hoogspanningsnet, die of dat niet op grond van waarop overeenkomstig artikel 4. tweede-eerste lid. van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) als bestaand wordt beschouwd, de Verordening (EU) 2016/1388 (NC 
DCC) van toepassing is. h- aangeslotenen die beschikken over een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem, aangesloten op 
het landelijk hoogspanningsnet, die of dat niet op grond van-waarop overeenkomstig artikel 4. tweeée-eerste lid, van Verordening tEU) 2016/1388 fNC DCC) ak-bestaand wordt besfhotrwd de Verordening /EU) 2016/1388 (NC 
DCC) niet van toepassing is, maar waaromtrent de aangeslotene met de netbeheerder van het landelijk hoog- 
spanningsnet is overeengekomen om aan de uitvoering van dit artikel mee te werken. 

3. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt bij inwerkingtreding van dit artikel en vervolgens tenminste eenmaal per vijf jaar voor elke in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotene en voor zichzelf het pro- centuele aandeel in de totale belasting: 
a. voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door het quotiënt te nemen van de som van de ten behoeve van afname van het landelijk hoogspanningsnet opqetreden maximale nettoverbruiken van alle aanslui- tingen OP het landelijk hoogspanningsnet in het voorgaande jaar die niet actief meewerken aan de in het eerste of tweede lid bedoelde reoelino en het totaal van de ten behoeve van afname van het landelijk hoogspannings- 

net opqetreden maximale nettoverbruiken van alle aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet in het voor; gaande iaar b. voor de overige aangeslotenen door het quotiënt te nemen van het oo diens aansluitinofen) opqetreden maxi- male nettoverbruiken in het voorgaande jaar en het totaal van de ten behoeve van afname van het landelijk 
hoogspanningsnet opgetreden maximale nettoverbruiken van alle aansluitingen op het landelijk hoogspannings- net in het voorgaande laar: c. in afwijking van onderdeel b voor een regionale netbeheerder op wiens distributienet een ander distributienet is aangesloten dat niet rechtstreeks is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet door het overeenkomstig 
onderdeel b voor zijn net bepaalde procentuele aandeel in de totale belasting te verminderen met het voor de op zijn net aangeslotenen distributienetten bepaalde procentuele aandeel. 

4. De instelling van de in het eerste lid bedoelde functionaliteit en de bepaling van de af te schakelen aansluitingen of 
netdelen vindt plaats door middel van het volgende rekenalgoritme: 
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a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verdeelt de opqetreden maximale nettoverbruiken van het 
voorgaande laar over de in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotenen en zichzelf overeenkomstig de ver- deelsleutel uit het derde lid. b. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotenen verdelen de aan hen op grond van de onderdelen a tot en met f van het eerste lid toegerekende hoeveelheden nettoverbruik over de af te schakelen aansluitingen en netdelen alsof de afschakeling had plaatsgevonden op het moment van het maximale nettoverbruik op hun aansluitingen in het voorgaande iaar. 

S Indien een in het eerste of tweede lid bedoelde aangeslotene niet in staat is om de overeenkomstig het eerste lid 
bepaalde hoeveelheid nettoverbruik af te schakelen, ook al heeft deze aangeslotene de in het eerste lid bedoelde functionaliteit zodanig geïnstalleerd dat alle MS-richtingen waarachter zich een productie-installatie met een maxi- mumcapaciteit groter dan of gelijk aan 3 MW bevindt niet wordt afoeschakeld. wordt de door deze aangeslotene niet afschakelbare hoeveelheid nettoverbruik door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet evenredig 
verdeeld over de overige in het eerste en tweede lid bedoelde aangeslotenen; 

6. Indien een in het tweede lid bedoelde aangeslotene, gelet op de aard en omvang van zijn installatie of net, niet kan voldoen aan de in het eerste lid genoemde gespecificeerde hoeveelheden per freguentiedrempelwaarde. kan de desbetreffende aangeslotene in overlep met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, uitvoering geven 
aan het eerste lid door toepassing van een deel van de in het eerste lid genoemde frequentiedrempelwaardes met daaraan aangepaste gespecificeerde hoeveelheden te ontkoppelen verbruik zodanig dat de som van de hoeveelhe- den minimaal 45% van het overeenkomstig het derde lid vastgestelde procentuele aandeel van de desbetreffende 
aangeslotene in de totale belasting bedraagt. 

Artikel 9.27 
1. Aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D. die oret op grond vaf) 

waarop overeenkomstig artikel 4, tweede eerste lid, van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) als bestaand wordt be- schouwd. de Verordening fELh 2016/631 fNC RFG1 van toepassing is. dragen er zorg voor dat de levering van de fre- 
guentierespons voor het werkzaam vermogen, zoals bedoeld in artikel 3.24. tweede lid, geactiveerd wordt bil een frequentiedrempelwaarde van 49.8 Hz en met een statiek van 5%. 

2, Aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type A. B. C of D. die niet Qf> grond vatt-waarop overeenkomstig artikel 4, tweede-eerste lid, van Verordening (EU) 2016/631 fNC RfG) als-bestaand wordt beschouwd, de Verordening (EU) 2016/631 (NC RFG) van toepassing is, dragen er zorg voor dat de levering van de frequentierespons voor het werkzaam vermogen, zoals bedoeld in artikel 3.13. vierde lid, geactiveerd wordt bii een frequentiedrempelwaarde van 50.2 Hz en met een statiek van 5%. 
Artikel 9.27 9.28 
1. Wederinschakeling van, 

a. door middel van frequentierelais afgeschakelde belasting, b. handmatig afgeschakelde belasting, voor zover de afschakeling valt onder de coördinatie van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, 
vindt uitsluitend plaats met toestemming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verwerft black-startmogelijkheden in een door hem te bepalen omvang. Hij bepaalt welke eisen daaraan worden gesteld en waar zij bij voorkeur gelokaliseerd moeten zijn en han- teert de productspecificaties als bedoeld in artikel 4. tweede lid, onderdeel b. van Verordening (EU) 2017/2196 (NC 
ER), zoals opoengmen in bijlage 5. 

3. De in artikel 4. tweede lid, gnderdeel c. van Verordening (EU) 2017/2196 fNC ER) bedeelde lijst met soorten signifi- cante netgebruikers en de door hen tge te passen maatregelen is opgenomen in biilaoe 6. 
4. Significante netgebruikers met hoge prioriteit, als bedoeld in artikel 4. tweede lid, onderdeel d. van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), ziin aangeslotenen waarvan de installatie is aangesloten gp het landelijk hoogspanningsnet en; a. waarvan de installatie onderdeel is van het landelijk gastransportnet, een gasproductienet of een gasproductie- installatie en naar het gezamenlijke oordeel van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de net- beheerder van het landelijk oastransportnet cruciaal is voor het in stand houden van de openbare oasvoorziening 

of de oasvoorzieninq van gasgestookte elektriciteitsproductie-eenheden. aangesloten op het landelijk hoog- spanningsnet: of h. waarvan de installatie een elektriciteitsproductie-installatie is die nucleaire energie als primaire energiebron heeft. 
35. Regionale netbeheerders en aangeslotenen, die beschikken over een verbruiksinstallatie als bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) 2016/1388 fNC DCC) jo. artikel 4.8. vierde lid, dragen er zorg voor dat hun distributienet of ver- bruiksinstallatie na een spanninosloze toestand van feen deel van) het landelijk hoogspanningsnet weer onder span- 

| nino gebracht wordt zodra de spanning in het landelijk hoogspanningsnet is hersteld. 
146. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan, indien de hersteltoestand van kracht is. aangeslotenen die 

beschikken over een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D, opdragen de dode band van de frequentiegevoelige modus, zoals bedoeld in artikel 3.24. derde lid, of 14.5. tweede lid, uit te schakelen, in welk geval de aangeslotenen deze opdracht onverwijld uitvoeren. 
voorzieningsysteem zich niet uitbreidt tot een grootschalige storing, dan wel leidt tot de black outtoestand. 

Artikel 9.29 
1. Indien marktactiviteiten als genoemd in artikel 35. tweede lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), niet of niet volledig uitvoerbaar zijn voor één of meer betrokken partijen door een fout in één of meer systemen, zijn, over- 

eenkomstig artikel 36. eerste lid, van de Verordening fEU) 2017/2196 (NC ER), de volgende back-up- en fallbackprg- cedures van deze marktactiviteiten van toepassing: 
a. de aanlevering van zoneoverschrijdende capaciteit voor capaciteitstoewijzing bij de overeenkomstige biedzone- grenzen voor elke markttijdseenheid. als wordt verwacht dat het landelijk hoogspanningsnet niet tot de normale 
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of alarmtoestand wordt hersteld overeenkomstig artikel 21. derde lid, van de Verordenino (EU) 1222/2015 (Gl 
CACM1 en artikel 42 en 46 van de Verordening (EDI 2016/1719 (GL FCAV alsmede de op deze artikelen gebaseer- de methodologieën en overeenkomsten: b. de indiening van biedingen voor balanceringscapaciteit en balanceringsenergie door een aanbieder van een ba- lancerinosdienst overeenkomstig de gepubliceerde fallbackprocedures op de website van de netbeheerder van 

c. de aanleverino van een gebalanceerde positie aan het einde van het day-aheadtiidsbestek door een BRP. als dat volgens de voorwaarden met betrekking tot balancerinq vereist is overeenkomstig artikel 10.14. vijfde lid: d. de aanlevering van positiewijziainqen van BRP's overeenkomstig de fallbackprocedures overeenkomstig artikel 10.14. vijfde lid, zoals gepubliceerd op de website van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, 
waarbij geldt dat indien op de dag waarop de positiewijziging betrekking heeft een noodtoestand of een black- outtoestand in Nederland heeft plaats gevonden of indien er een fout in de systemen van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft plaats gevonden, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het in artikel 10.14. zevende lid, genoemde tijdstip kan uitstellen naar een later moment: e. de aanlevering van de schema's als bedoeld in artikel 111. eerste en tweede lid, van de Verordening (EU) 
2017/1485 (GL SOI: 1°. indien deze betrekking hebben op transportproonoses als bedoeld in artikel 13.11. achtste en negende lid, 13.12. zevende en achtste lid. 13.13. zesde en zevende lid. 13.14. zesde en zevende lid. 13,15. achtste en ne- gende lid en 13.17. zevende en achtste lid, overeenkomstig de fallbackprocedures gepubliceerd op de websi- te van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet: 
2°, indien deze betrekking hebben op commerciële handelsproaramma's overeenkomstig de fallbackprocedures overeenkomstig artikel 10.14. vijfde lid, zoals gepubliceerd op de website van de netbeheerder van het lande- lijk hoogspanningsnet, waarbij geldt dat indien op de dag waarop het energieprogramma betrekking heeft 

een noodtoestand of een black-outtoestand in Nederland heeft plaats gevonden of indien er een fout in de systemen van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft plaats gevonden, de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet het in artikel 10.14. zevende lid, genoemde tijdstip kan uitstellen naar een later moment. 

2. indien marktactiviteiten als genoemd in artikel 35. tweede lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), niet of niet volledig uitvoerbaar zijn voor één of meer betrokken partijen doordat een buitenlandse instelling als bedoeld in artikel 16. tweede lid, onderdeel h. van de Elektriciteitswet 1998. haar markt heeft opgeschort, zijn, overeenkomstig artikel 36. eerste lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), de volgende back-up en fallbackprocedures van de marktactiviteiten van toepassing; a. capaciteitstoewiizing door transmissierechten voor iaar- en maandtransoorten overeenkomstig artikel 21, derde lid, van de Verordening fEUl 1222/2015 (GL CACM1 en artikel 42 en 46 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA1. alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologieën en overeenkomsten: b. prijskoppeling voor dav-aheadtransporten overeenkomstig artikel 36. derde lid. 44. 50 en 72 van de Verordening (EU) 1222/2015 (GL CACM). alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologieën en overeenkomsten. i c. priiskoppeling voor intradaytransporten overeenkomstig artikel 36. derde lid, en 72 van de Verordening (EU) 1222/2015 (GL CACM). alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodologieën en overeenkomsten; ! d. binnenlandse intradavhandel op een NEMO overeenkomstig artikel 36. derde lid. 44. 50 en 72 van de Verorde- ning (EU) 1222/2015 (GL CACM). alsmede de op deze artikelen gebaseerde methodolooieën en overeenkomsten: I e. balanceringsmarkten overeenkomstig artikel 146 en 147 van de Verordenino (EU) 2017/1485 (GL SO): f. binnenlandse intradavhandel buiten de NEMO's om overeenkomstig artikel 10.1. derde lid: o. onbalansverrekenino overeenkomstig artikel 10.1. derde lid. 
4. De in het eerste en tweede lid genoemde fallbackprocedures alsmede de interactie van de marktprocessen met het real-time herstelproces zullen nader worden toeoelicht op de website van de netbeheerder van het landelijk hoog- 

spanningsnet. 
( ) 
Bijlage 5. bij artikel 9.28. tweede lid: productspecificaties blackstartvoorzieninq 
1. Er zijn tenminste twee synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van elk minimaal 200 MW op de locatie aanwezig die als onderdeel van de blackstartvoorzieninp kunnen worden ingezet. Ook als één elektriciteitsproductie-eenheid in onderhoud is. is te allen tiide minimaal 200 MW beschikbaar. Het voor de betreffende blackstartvoorziening over- eengekomen minimum vermogen wordt in de overeenkomst inzake het leveren van de blackstartvoorziening vastae- leod. Indien de voorziening bestaat uit meerdere kleinere synchrone elektriciteitsproductie-eenheden. wordt de re- dundantie op andere wijze vastoesteid in overeenstemmino met de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- net. waarbij altijd minimaal 200 MW beschikbaar is. 
2. De blackstartvoorziening is binnen 4 uur na afroep door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in staat om met een of meer elektriciteitsproductie-eenheden te koppelen aan een spanninosloos netdeel en vervol- gens het vermogen in het eerste lid te leveren. 
3. De blackstartvoorzienino en de overeen te komen inschakelsectie ziin bestand tegen de inrush-stroom en -spanning als gevolg van het biischakelen van de assets van de inschakelsectie. Indien direct inschakelen niet moqelijk is. is er een mogelijkheid om deze inschakelsectie op te spannen. In ieder geval wordt aan de tweede voorwaarde voldaan. 

De voorkeur gaat uit naar beide mogelijkheden, 
4. De ingezette elektriciteitsproductie-eenheden van de blackstartvoorziening regelen na het onder spanning brengen en belasten van de inschakelsectie op tot minimum stabiel vermogen. De benodigde tijd hiervoor is afhankelijk van; a. de opreoelsnelheid. Deze is afhankelijk van de toestand (warm, koud) van de elektriciteitsproductie-eenheden 

van de blackstartvoorzienino. De opregelsnelheid bedraagt gemiddeld minimaal 4 MW per minuut. b. de snelheid waarmee de desbetreffende netbeheerder belasting biischakelt. 
I De hoogte van het minimale stabiele vermogen wordt in de overeenkomst inzake het leveren van de blackstartvoor- 
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zienina vastaelepd. 
5. Na het bereiken van het in het vierde lid bedoelde minimale stabiele vermogen, wordt het resterende vermogen 

door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gebruikt voor het verdere herstel van de elektriciteits- 
voorziening. De eis genoemd in het vierde lid blijft hierbij van toepassing. 

6. De telecommunicatie tussen de productielocatie van de blackstartvoorziening en de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet, tussen het bedrijfsvoeringscentrum behorende bij deze productielocatie en de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet alsmede tussen deze productielocatie en de desbetreffende netbeheerder is gedu- 
rende de eerste 24 uur na het wegvallen van de elektriciteitsvoorziening gegarandeerd. 

7. Er zijn op ieder moment voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar die de blackstartvoorziening kunnen 
bedienen. Bovendien worden de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aangeboden bescherm- 
en hersteltrainingen gevolgd. 

8. De blackstartvoorziening is in staat gedurende 24 uur na afroep onafgebroken in bedrijf te blijven. Dit betekent dus 
ook dat de brandstofvoorziening van de blackstartvoorziening 24 uur gegarandeerd is. 

9. De blackstartvoorziening wordt jaarlijks getest, inclusief de in te schakelen en/of op te spannen netdelen. 
10. De elektriciteitsproductie-eenheid van de blackstartvoorziening is in staat een spanningsloos net op gewenste 

spanning en frequentie te brengen en daarna het overeen te komen wetkzaam vermogen en blindvermogen te leve 
ren. De verbonden elektriciteitsproductie-eenheid is in staat na het koppelen met de hoogspanningsrail onder regie 
van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op toerenregeling te blijven staan en daarna bij gekoppeld 
bedrijf (> 2500 MW) onder regie van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op vermogensregeling 
met frequentie-gevoeligheid overeenkomstig artikel 3.24. tweede lid, onderdeel c of artikel 14.5. tweede lid, onder- 
deel b. subonderdeel 1°. 

11. De elektriciteitsproductie-eenheden van de blackstartvoorziening zijn in staat werkzaam vermogen en blindver- 
mogen te leveren overeenkomstig artikel 3.29 of. ingeval van een elektriciteitsproductie-eenheid als bedoeld in arti- 
kel 14.1. vierde lid, overeenkomstig het generatorbelastingdiagram van de desbetreffende elektriciteitsproductie- 
eenheid. tijdens het hele opregeltraject van 0 tot 100 % van het maximale vermogen en ook daarna. De belastingbij- 
schakeling zal tot aan het minimale stabiele vermogen van de elektriciteitsproductie-eenheid in nauw overleg plaats- 
vinden met de producent. Boven deze grens zal in stappen tot 5% van het maximaal vermogen worden bijgescha- 
keld. De hoeveelheid te leveren blindvermogen ligt bij elke netspanning en opgewekt werkzaam vermogen, in de 
range van minimaal 110 Mvar tot minimaal 80 Mvac ontvangen. Indien de blackstartvoorziening invoedt op een ka- 
bel en het blindvermogen van de kabel wordt niet gecompenseerd, wordt het minimaal vereiste capacitieve bereik 
van 80 Mvac verhoogd ter grootte van het blindvermogen van de kabel bij nomimale spanning. 

12. De voorziene niet-beschikbaarheid ten behoeve van onderhoud aan de startvoorziening van de blackstartvoorzie- 
ning duurt niet langer dan 8 dagen per jaar en wordt in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspan- 
ningsnet ingepland. 

13. De voorziene niet-beschikbaarheid van elk van de verbonden elektriciteitsproductie-eenheden duurt niet langer dan 
5 weken per jaar en wordt in overleg met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingepland. 

14. Indien de voorziening bestaat uit twee verbonden elektriciteitsproductie-eenheden en indien beide verbonden 
elektriciteitsproductie-eenheden beschikbaar zijn, dient de tweede verbonden elektriciteitsproductie-eenheid binnen 
twee uur nadat de eerste verbonden elektriciteitsproductie-eenheid op het net is geschakeld parallel te lijn en ver: 
volgens te kunnen opregelen tot het overeen te komen vermogen volgens het eerste lid. 

15. Indien de voorziening bestaat uit meerdere kleinere synchrone elektriciteitsproductie-eenheden. kunnen de reste- 
rende beschikbare elektriciteitsproductie-eenheden op het net geschakeld worden binnen twee uur na het onder 
spanning brengen van het net, en kunnen zij vervolgens opregelen tot het overeen te komen vermogen. 

16. Indien de blackstartvoorziening bij een blackout in eilandbedrijf raakt, wordt het herstelproces stabiel via eilandbe- 
drijf of door middel van een blackstart uitgevoerd binnen de genoemde criteria. 

17. Indien de blackstartvoorziening bij een blackout stil staat of geheel van het net gescheiden wordt, wordt de black- 
start uitgevoerd binnen de genoemde criteria. 

Bijlage 6. bij artikel 9.28. derde lid: significante netgebruikers en door hen te nemen maatregelen in het kader van Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER) 
Legenda; 
Ifl = transmissiegekoppeld B = bestaand tl = nieuw X = bestaand en nieuw Bv = bestaand op yrüwiüige basis 
nnvt = nog, met van toepassing 
Beschermplan 
NCER 15  Automatische onderfrequentiecontrole inrichtingen 
LFSM-U N N 
LFPD X N/Bv N/Bv 
LFPD opslagsysteem nnvt 
FCR activering > - 500mHz 6 
NCER 16 Automatische ouerfrequentiecontrole inrichtingen 
LFSM-Q N N N N 
FCR activering > t SPQmHz B 
fiCIR 17 —Automatische regelingen tegen spanniiigmggnstprtmfl 
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Niet van toepassing 
NCER 18 Procedure frequentiBafwijking beheer 
Regelen MW B 
Regelen Mvar B 
NCER ZO JracedureheheereJekitLcitieJlsstremen 
Regelen MW E E 
NCER 21 Procedure ondersteuning werkzaam vermogen 
Regelen MW E E 
NCER 22 Procedure manuele uerbruiksontkoppelino 

E E 
Herstelplan 
NC ER III deel 2 Procedure spanningsherstel 

B E 
NC ER III deel 3+4 Procedure frequentie- en hersvnchronisatie 

E E 
Essentiële onderstations 24h voeding 

N 
Robuuste communicatie 

_ Robuuste applicaties 
E N N N 

Inbedrijf kunnen stellen eigen installatie na spanning yanaftransportnet 
B N 

Blackstartvoorzieningen 

Uitschakelbare dode band 500 mHü 
N N 

Snelle hersvnchronisatie 




