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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel spanningsbereiken voor elektriciteitsproductie-eenheden, 
aangesloten op een middenspanningsnet of op een hoogspanningsnet met een 
spanningsniveau kleiner dan 110 kV 

Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft het toevoegen 
aan spanningseisen voor elektriciteitsproductie-eenheden, aangesloten op een middenspanningsnet 
of op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV. 
Aanleiding tot het voorstel 
De aanleiding voor dit voorstel is de constatering dat bij de implementatie van de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) de frequentiedimensie uit bijlage 3 van de ‘oude’ Systeemcode elektriciteit wel in 
de nieuwe Netcode elektriciteit is opgenomen (artikel 3.13) maar de spanningsdimensie niet. Dat 
betekent dat er op dit moment geen spanningseisen zijn binnen welke elektriciteitsproductie- 
eenheden, aangesloten op een middenspanningsnet of op een hoogspanningsnet met een 
spanningsniveau kleiner dan 110 kV, aan het net gekoppeld dienen te blijven. Aangezien de intentie 
van de implementatie van de NC RfG was om waar mogelijk bestaande eisen ongemoeid te laten, is 
het wegvallen van de spanningsdimensie uit bijlage 3 van de voormalige Systeemcode elektriciteit te 
zien als een omissie die hersteld dient te worden. Daarnaast hebben we een inconsistentie 
geconstateerd tussen de eisen van artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c en artikel 3.13, eerste lid. Die 
inconsistentie wordt middels dit voorstel eveneens hersteld. 
Hoofdlijn van het voorstel 
Met dit voorstel worden aan artikel 3.15 van de Netcode elektriciteit spanningseisen toegevoegd 
volgens welke elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op een middenspanningsnet of op een 
hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV, verbonden dienen te blijven met het 
net en wordt de gesignaleerde inconsistentie tussen de artikelen 3.8 en 3.13 hersteld. 
Inhoud van het voorstel 
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In bijlage 1 zijn de voorgestelde wijzigingen in de codetekst opgenomen. De voorgestelde wijzigingen 
door middel van kleur, doorhaling en onderstreping aangegeven. Zwarte tekst betreft vigerende 
codetekst. De voorgestelde wijzigingen zijn blauw gemarkeerd. Daarbij is te verwijderen tekst 
doorgehaald en toe te voegen tekst is onderstreept. 

Toelichting bij het voorstel 
Spanningsbereiken voor elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op een middenspanningsnet of 
op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV 
De Systeemcode elektriciteit, zoals die gold tot 22 december 2018, bevatte in Bijlage 3 de eisen 
waarbij een productie-eenheid aan het net gekoppeld diende te blijven. 

Productiemiddelen aangesloten op netten lager dan 110kV 

Op grond van de NC RfG zijn in artikel 3.13, eerste lid, de nieuwe eisen opgenomen ten aanzien van 
frequentiebanden waarbinnen een elektriciteitsproductie-eenheid aan het net aangesloten en in bedrijf 
dient te blijven. Deze eisen vervangen de in bovenstaande figuur opgenomen combinatie van 
frequentiebanden en tijdsperiodes. 
Uit bovenstaande figuur kunnen ook eisen afgeleid worden ten aanzien van de combinatie van 
spanningsbanden en tijdsperiodes: 

• Onbeperkt bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,95 pu en 1,05 pu; 
• Gedurende 20 minuten bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,85 pu en 0,95 pu; 
• Gedurende 5 minuten bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,80 pu en 0,85 pu; 

Deze drie eisen gelden nog wel voor bestaande elektriciteitsproductie-eenheden (op grond van 
hoofdstuk 14), maar zijn voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden deels nog niet opgenomen in de 
Netcode elektriciteit. Wel is in artikel 3.13, zevende lid, opgenomen dat de elektriciteitsproductie- 
eenheid in staat is om automatisch aan het net te koppelen wanneer de spanning groter dan of gelijk 
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is aan 0,9 pu en kleiner dan of gelijk is aan 1,10 pu van de nominale spanning. Deze band wijkt af van 
de uit bovenstaande figuur af te leiden band van 0,95 pu tot 1,05 pu van de gemiddelde spanning. We 
stellen voor om de ontbrekende eisen toe te voegen aan artikel 3.15 en af te stemmen op de al wel in 
artikel 3.13 opgenomen bepaling ten aanzien van de spanningsband waarbinnen de 
elektriciteitsproductie-eenheid automatisch aan het net kan koppelen. 
Dit resulteerde initieel in de volgende eisen: 
Een elektriciteitsproductie-eenheid is in staat met het net verbonden en in bedrijf te blijven binnen de 
volgende bandbreedtes van de netspanning op het overdrachtspunt van de aansluiting: 
• 0,8 pu - 0,85 pu: 5 minuten 
• 0,85 pu - 0,9 pu: 20 minuten 
• 0,9 pu - 1,1 pu: onbeperkt. 
Tijdens de bespreking in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) gaf 
PAWEX aan nog haar achterban te willen raadplegen over de technische implicaties van die 
voorgestelde eisen (zie ook bijlage 2, het verslag van het GEN van 20 juni 2019). Naar aanleiding van 
die raadpleging heeft PAWEX gevraagd om een aanpassing van het voorstel. In een daaropvolgend 
overleg tussen PAWEX en de gezamenlijke netbeheerders is naar voren gekomen dat voor 
windturbines problemen verwacht worden door de voorgestelde eis tussen 0,85 en 0,8 pu. De eis om 
bij die lage spanningen nog 5 minuten met het net verbonden en in bedrijf te blijven kan leiden tot 
oververhitting en beschadiging van de elektriciteitsproductie-eenheid. Tussen de 0,9 en 0,85 pu is de 
gevraagde 20 minuten wel mogelijk, mits het toegestaan wordt het werkzame vermogen te reduceren 
Voorgesteld wordt een reductie tot 80% van de maximumcapaciteit. 
Het overleg tussen PAWEX en de gezamenlijke netbeheerders heeft geleid tot de volgende eisen: 
Een elektriciteitsproductie-eenheid is in staat met het net verbonden en in bedrijf te blijven binnen de 
volgende bandbreedtes van de netspanning op het overdrachtspunt van de aansluiting: 
• 0,85 pu - 0,9 pu: 20 minuten waarbij prioriteit wordt gegeven aan het leveren van blindvermogen 

en het daartoe toegestaan is het werkzame vermogen te reduceren tot 80% van de 
maximumcapaciteit. 

• 0,9 pu - 1,1 pu: onbeperkt. 
De gewenste combinatie van frequentiebanden en spanningsbanden wordt grafisch weergegeven in 
onderstaande figuur. 
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Frequentie [Hz) 

Pmax onbepaalde 
tijd 

Pma* 30minuten 

0 3 Pm a- 20 
minuten 

Het voorgaande samennemend leidt dat tot de volgende codetekst voor drie nieuwe leden binnen 
artikel 3.15: 
9. De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of op een 

hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV is, in aanvulling op artikel 
3.13, eerste lid, en artikel 3.13, zevende lid, in staat om op het net aangesloten en in bedrijf 
te blijven binnen de volgende spanningsbanden en tijdsperioden: 
a. gedurende 20 minuten bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,85 pu en 

0,90 pu, waarbij, onverminderd het zesde lid, onderdeel b, geldt dat het werkzame 
vermogen mag worden gereduceerd tot 80% van de maximumcapaciteit; 

b. onbeperkt bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,9 pu en 1,1 pu. 
10. Indien artikel 3.13, eerste lid, een kortere tijdsperiode toestaat dan het negende lid, prevaleert 

artikel 3.13, eerste lid. 
11. Indien het negende lid een kortere tijdsperiode toestaat dan artikel 3.13, eerste lid, prevaleert 

het negende lid. 
Inconsistentie artikelen 3.8 en 3.13 
In artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c, is opgenomen dat een elektriciteitsproductie-eenheid een 
frequentiebeveiliging moet hebben met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz. 
Middels artikel 3.12 is deze bepaling eveneens van toepassing op elektriciteitsproductie-eenheden 
van type A. In artikel 3.13, eerste lid zijn echter de door de NC RfG voorgeschreven frequentiebanden 
en tijdsperiodes opgenomen binnen welke de elektriciteitsproductie-eenheid in staat dient te zijn om 

BR-2019-1612 Pagina 4 van 10 



Kenmerk 
BR-2019-1612 

Datum 
16 september 2019 

op het net aangesloten en in bedrijf te blijven. Volgens artikel 3,13, eerste lid dient een 
elektriciteitsproductie-eenheid een half uur aan het net verbonden te kunnen blijven zowel beneden de 
48 Hz (tot 47,5 Hz) als boven de 51 Hz (tot 51,5 Hz). Het is tegenstrijdig om van een 
elektriciteitsproductie-eenheid te eisen dat die zowel een half uur met het net verbonden kan blijven, 
als na twee seconden van het net dient te scheiden. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A 
dienen dan ook van de eis in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c, uitgezonderd te worden. Nog beter is 
het echter om onderdeel c van het tweede lid van artikel 3.8 aan de grenzen van de NC RfG aan te 
passen. Dat voorkomt dat er inconsistente eisen gesteld worden. De onderdelen van een 
elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit kleiner dan 800 W zullen veelal gelijk zijn 
aan de onderdelen van een elektriciteitsproductie-eenheid van type A. Een afwijkende 
frequentiebeveiliging eisen, werkt nodeloos kostenopdrijvend. We stellen daarom voor om de 
frequentiegrenzen in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c te verlagen naar 47,5 Hz, respectievelijk te 
verhogen tot 51,5 Hz. Wel dient de oorspronkelijke bepaling toegevoegd te worden aan Hoofdstuk 14, 
omdat er anders sprake zou zijn van een inhoudelijke wijziging van de eisen aan bestaande 
elektriciteitsproductie-eenheden van type A. Aangezien deze eis van oudsher gold voor 
elektriciteitsproductie-eenheden op laagspanningsnetten, leidt dat tot de volgende codetekst voor een 
nieuw lid in artikel 14.2 
3. De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een frequentiebeveiliging 

met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz. 
Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 
Een mogelijk alternatief voor bovenstaand voorstel is niets doen, maar dat is onwenselijk Een ander 
alternatief zou zijn dat elke regionale netbeheerder zijn eigen eisen stelt. Ook dat is onwenselijk en 
bovendien een breuk met de werkwijze bij het implementeren van de NC RfG tot nog toe. Naast 
uniformiteit voor alle netbeheerders was het uitgangspunt bij de implementatie van de NC RfG tevens 
om waar mogelijk zo dicht mogelijk bij de eisen te blijven die voorheen al in de Netcode elektriciteit 
waren opgenomen. Onbedoeld hebben we echter bij de implementatie van de NC RfG een bestaande 
eis laten vervallen, terwijl dat niet door de NC RfG was voorgeschreven. Dit voorstel herstelt dus een 
omissie. 
Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen 
De eisen die gesteld worden aan elektriciteitsproductie-eenheden zijn met dit voorstel weer compleet 
en, voor zover onze kennis nu reikt, weer intern consistent. 

Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
De formulering die in hoofdstuk 14 van de Netcode elektriciteit wordt gebruikt om bestaande 
elektriciteitsproductie-eenheden mee aan te duiden, zoals bedoeld in de NC RfG heeft bij nadere 
beschouwing te nodig manco’s. De gezamenlijke netbeheerders hebben om die reden informeel een 
naar hun mening betere tekst gedeeld met de ACM. Deze tekst is ook onderdeel geworden van de 
zienswijze op het ontwerpbesluit HVDC1. In de voorgestelde codewijzigingen in bijlage 1 gaan we uit 
van die tekst. 

1 Brief met kenmerk BR-2019-1610, d.d. 16 mei 2019 
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Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Dit voorstel draagt bij aan het doelmatig handelen van netbeheerders en elektriciteitsproducenten. 
Gevolgde procedure 
Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 
van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 
op 23 mei 2019. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in 
artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het 
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 20 juni 2019. Het op dit voorstel 
betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. In het 
voorgaande van deze brief is reeds besproken tot welke wijzigingen de bijeenkomst van het GEN en 
daaropvolgende overleggen geleid hebben. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
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) 
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[1MM-2000] besluit 00-011 

116-09-2019] vrsl BR-2019-1612 

[07-02-2009] beslui! 102867/23 
[16-11-2010] reclifcatie 102867/23 

[16-09-2019] vrst BR-2019-1612 

[16-09-2019] visl BR-2019-1612 

[16062019] zienswijze BR-2019-1610 
[1609-2019] vrsl BR-20191612 

Datum 
16 september 2019 

Hoofdstuk 3 Aansluitvoorwaarden voor 
elektriciteitsproductie-eenheden 

[....] 
§ 3.4 Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type A als bedoeld in artikel 5 van de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) 

[....] 
Artikel 3.8 

2. De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is in ieder geval voorzien 
van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden 

bij 80% van de nominale spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 

110% van de nominale spanning; 
c. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 

en SI Hz 47.5 en 51.5 Hz 

Artikel 3.15 
I. ..J 
9. De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of OP 

een hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV is. in 
aanvulling op artikel 3.13, eerste lid, en artikel 3.13. zevende lid, in staat om op het 
net aangesloten en in bedrijf te blijven binnen de volgende soanningsbanden er. 
tijdsperioden: 
a, gedurende 20 minuten bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,85 

pu en 0.90 pu. waarbij, onverminderd het zesde lid, onderdeel b. geldt dat het 
werkzame vermogen mag worden gereduceerd tot 80% van de maximum 
capaciteit; 

b. onbeperkt bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0.9 DU en 1.1 pu. 
10. Indien artikel 3.13. eerste lid, een kortere tijdsperiode toestaat dan het negende 

lid, prevaleert artikel 3.13. eerste lid. 
II. Indien het negende lid een kortere tijdsperiode toestaat dan artikel 3.13. eerste lid. 

prevaleert het negende iid. 

(...] 
Hoofdstuk 14 Voorwaarden voor bestaande installaties als 

bedoeld in de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
§14.1 Bestaande elektriciteitsproductie-eenheden 
[...] 
Artikel 14.2 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.1. eerste lid, voldoen 

elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig de criteria van artikel 5 van 
Verordening (EU1 2016/631 als type A zouden worden geclassificeerd maar van 
het type A die op grond van waarop overeenkomstig artikel 4, tweede eerste lid, 
van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) als bestaand worden beschouwd, de 
Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) niet van toepassing is. en die zijn 
aangesloten op een laagspanningsnet, voldoen in aanvulling op paragraaf 3.4 aan 
het tweede tid-en derde lid. 

(...) 

\ 

Bestaand type A op LS 
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2. Het parallel schakelen van de elektriciteitsproductie-eenheid dient automatisch te 
verlopen. 

3. De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een 
frequentiebeveiliging met een aansoreeksnelheid van 2 seconden bü 48 en 51 Hz. 
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Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) 

Datum 20 juni 2019 
Plaats NBNL, Den Haag 
Notulen (Notuleerservice Nederland) 
Voorzitter 
Secretaris 

Aanwezig Namens de representatieve organisaties: 
VEMW: , 

,  (tel.) 
PAWEX: 
E-NL , 
VMNED 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL: 
Tennet 
GTS   (tel.) 
GOGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, Afwezig NEDU, NOGEPA, NVDE/NWEA, UNETO-VNI, 
VA, VEDEK, Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, 
VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 

[■■■] 

6. Codewijzigingsvoorstel voor spanningseisen aan elektriciteitsproductie-eenheden van type A, B of C (D-2019-09757) 
NBNL legt uit dat bij de implementatie van de Europese codes iets vergeten is: vanuit bijlage 3 van de voormalige Systeemcode is van de grafiek wel de frequentie-as in de nieuwe Netcode terechtgekomen, maar niet de spanningsas. Dat moet hersteld worden 
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VEMW heeft ook nog een vraag betreffende de toepassing van de verruimde 
spanningseisen. Is het juist te veronderstellen dat die verruiming van de spanning 
volgt uit de implementatie van de RFG? 
Dat klopt, aldus NBNL 
Volgens VEMW is dat niet van toepassing op industriële WKK's. 
TenneT wijst erop dat in artikel zes een aantal criteria staat waaronder industrieel 
ingebedde productie-eenheden niet mee hoeven te doen voor een aantal 
onderwerpen aan de RFG. Dat heeft vooral te maken met de voorwaarden 
waaronder er van het net losgekoppeld mag worden. 
Daarmee is de vraag voor VEMW beantwoord. 
PAWEX wil vervolgens weten of dat nieuwe grafiekje van toepassing is op duurzame 
opwek. Verder is de vraag of deze verruiming niet weer gaat leiden tot allerlei 
discussie. 
TenneT benadrukt dat deze nieuwe grafiek niet de grafieken overrulen, waarover met 
ACM, E-NL en PAWEX discussie bestaat. Die discussie moet door ACM beslecht 
worden. Deze nieuwe grafiek zegt meer binnen welke spanningsbanden een 
productiemiddel kan functioneren. Die frequentie-as is reeds geïmplementeerd. De 
RFG zegt over de spannings-as wel iets in zijn algemeenheid, maar niet specifiek 
rond A, B of C. Verder is gekeken wat er op andere plekken al geformuleerd staat 
over de spannings-as. 
PAWEX geeft in de hierop volgende technische discussie aan te zullen wachten met 
verder te reageren totdat nieuwe informatie beschikbaar komt Daarna komt hij hierop 
richting het GEN op terug. 
De voorzitter verwacht niet dat daar problemen uit voortkomen. Mocht dat wel het 
geval zijn, dan moet dat een duidelijke plek krijgen in het commentaar. 
Flij concludeert dat er dus nog informatie komt die voor verdere helderheid zal 
zorgen. In principe neemt de vergadering echter het besluit dat dit doorgaat naar 
ACM. Mocht dat gepaard gaan met de kanttekening dat dit wellicht wat obstructies 
geeft voor windmolens, dan zal dat zeker vermeld worden. 
PAWEX zegt toe hierop voor maandag 24 juni terug te zullen komen. 
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