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Geachte mevrouw Leijten, 
Hierbij ontvangt u een reactie van de gezamenlijke netbeheerders op uw wijzigingsopdracht 
ACM/UIT/528693 d.d. 27 maart 2020 (dossier ACM/19/037159) met betrekking tot verzamelcodewijzi- 
gingsvoorstel BR-2019-1631. 
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 (rood) als de thans aanvullend voorgestelde wijzigingen (blauw) 
gemarkeerd. 
I Centrale maatregelen tegen het optreden van transiënte overspanningen ten gevolge van 

schakelen in sterk verkabelde hoogspanningsnetten 
Uw constatering is juist dat in voorstel BR-2019-1631 de term "transiënte overspanningen" in een an- 
dere betekenis wordt gebruikt dan in de genoemde codewijzigingsdossiers uit 2013 en 2016. 
In deze beide oude dossiers werd de term "transiënte overspanningen" gebruikt in de betekenis van 
een spanningskwaliteitsverschijnsel als bedoeld in de Europese norm EN 50160. En de conclusie daar- 
omtrent was dat dit verschijnsel weliswaar optreedt en meetbaar is, maar niet zodanig dat daaruit een 
toetsbare en handhaafbare norm kan worden gedestilleerd. Immers, de spanningskwaliteitsmeters me- 
ten uitsluitend het aantal optredende transiënte overspanningen en in sommige gevallen geven ze een 
indicatie van de hoogte van de transiënte overspanning, maar over de steilheid en de duur van de 
transiënte overspanningen geven ze geen informatie, terwijl juist dat de eigenschappen zijn die met 
name bepalen of een transiënte overspanning hinderlijk is. 
In het onderhavige dossier bedoelen we met de term "transiënte overspanning" een "tijdelijke overspan- 
ning" ('temporary overvoltage' zoals bedoeld in de internationale norm voor isolatiecoördinatie IEC 
60071-1) ten gevolge van het schakelen met een lange kabel waardoor een spanningsresonantie op- 
treedt die de toetsingscriteria voor de isolatiecoördinatie op grond van artikel 2.13, derde lid, onderdeel 
d, overschrijdt. 
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De toetsing van de eventuele hinderlijkheid van het optredende verschijnsel vindt dus niet plaats aan 
de hand van de EN 50160 en of het nationale surplus daarop in artikel 7.3 van de Netcode elektriciteit, 
maar op grond van de IEC 60071-1 in het kader van isolatiecoördinatie. 
Om elk misverstand te voorkomen, stellen wij voor om de term "transiënte overspanning" in dit verband 
te vermijden. In het voorgestelde derde lid van artikel 2.15 dienen daartoe de woorden "bestaat uit 
transiënte overspanningen" vervangen te worden door "veroorzaakt wordt door resonantie die leidt tot 
overschrijding van de toetsingscriteria voor isolatiecoördinatie als bedoeld in artikel 2.13, derde lid, on- 
derdeel d,". 
Het is ook mogelijk de tekst van artikel 2.15, derde lid, zo aan te passen dat niet meer één of twee 
specifieke spanningsverschijnselen expliciet genoemd worden, maar dat de bepaling verbreed wordt tot 
willekeurige spanningsverschijnselen waarvan de herkomst niet volledig en eenduidig ligt in het net van 
de netbeheerder of juist in de installatie van de aangeslotene, maar waarbij de interactie tussen het net 
van de netbeheerder en de installatie van de aangeslotene tezamen de veroorzaker zijn. In dat geval 
dienen in het voorgestelde derde lid van artikel 2.15 daartoe de woorden "bestaat uit transiënte over- 
spanningen of resonantie van harmonischen" vervangen te worden door "veroorzaakt wordt door span- 
ningsverschijnselen". 
II onderscheid tussen aansluitingen van distributienetten en van gesloten distributiesys- 

temen 
De in voorstel BR-2019-1631 voorgestelde aanpassing in artikel 2.1, tweede lid, had natuurlijk ook in 
artikel 2.24, tweede lid, moeten worden aangebracht. Als artikel 2.24 niet overeenkomstig artikel 2.1 
wordt aangepast, zal artikel 2.28 nog steeds niet op GDS-en van toepassing zijn. 
Een vergelijkbare omissie betreft artikel 2.35. Daar ontbreekt het tweede lid volledig. Door middel van 
besluit ACM/UIT/520542 d.d. 17 oktober 2019 zijn delen van artikel 2.28 naar het nieuwe artikel 2.40 
verplaatst. Als gevolg daarvan had artikel 2.35 uitgebreid moeten worden met een op artikel 2.1 en 2.24, 
tweede lid, gelijkend tweede lid. En dat tweede lid had dan door middel van het onderhavige voorstel 
overeenkomstig artikel 2.1 en 2.24 aangepast moeten worden. 
VII onafhankelijke BSP met portfolio verdeeld over verschillende aansluitingen 
Uit uw wijzigingsopdracht begrijpen wij dat u de voorgestelde aanpassing van artikel 10.39, vijfde lid, 
onderdeel a, niet nodig acht vanwege de wijziging die door middel van besluit ACM/UIT/502876 per 24 
december 2019 is aangebracht in artikel 10.39, derde lid, onderdeel c. Wij zijn van mening dat ondanks 
bedoeld wijziging in het derde lid, ook de door ons voorgestelde wijziging in het vijfde lid noodzakelijk is 
om duidelijk te maken hoe TenneT, de BSP's en de BRP's acteren indien er sprake is van een BSP 
wiens portfolio is samengesteld uit bijdragen afkomstig van verschillende aansluitingen met mogelijk 
verschillende BRP’s. 
Het derde lid, onderdeel c, maakt wel duidelijk dat bij het portfolio van één BSP meerdere BRP's be- 
trokken kunnen zijn. Maar als het vijfde lid, onderdeel a, niet wordt aangepast overeenkomstig ons 
voorstel, is nog niet duidelijk dat het volume dat met de BSP wordt verrekend en op het programma van 
de BRP wordt gecorrigeerd, wordt bepaald op basis van de activates door de BSP op de afzonderlijke 
aansluitingen. En dat dat volume dus niet simpelweg de som is van de door TenneT aan de BSP toe- 
gekende (portfolio)vermogensrichtwaardes. 
Het is immers niet vanzelfsprekend hoe(veel) de verschillende aansluitingen binnen het portfolio van 
de BSP bijdragen aan de totale aFRR-levering door die BSP. Dus voor het correct kunnen toepassen 
van de onbalanscorrectie door TenneT zal per geactiveerde aansluiting uit het portfolio van de BSP 
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bekend moeten zijn welke BRP op die aansluiting actief is en met hoeveel kWh die aansluiting daad- 
werkelijk heeft bijgedragen aan de aFRR-afroep. Vandaar dat wij het noodzakelijk vinden dat in artikel 
10.39, vijfde lid, onderdeel a, expliciet wordt genoemd dat TenneT het te verrekenen volume (zowel 
voor onbalanscorrectie bij de BRP als verrekening met de BSP) bepaalt op basis van de som van de 
vermogensrichtwaardes die de BSP aan zijn gecontracteerde aansluiting(en) per onbaiansverreke- 
ningsperiode heeft toegekend. Uiteraard komt dit getal indirect voort uit de som van de door TenneT 
aan de BSP toegekende vermogensrichtwaardes, maar is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. 
VIM gewijzigde planning van het marktkoppelingsalgoritme 
Overeenkomstig uw wijzigingsopdracht is de verwijzing naar de verbinding Eemshaven-Denemarken 
verwijderd. 
X dagcontracten voor noodvermogen 
De bijlagen 8 en 10 zijn overeenkomstig uw wijzigingsopdracht aangepast. Van beide onderdelen van 
bijlage 8 en 10 zijn twee versies opgenomen. Wil de codetekst volledig aansluiten bij de tijdstippen uit 
uw ontheffingsbesluit ACM/UIT/525733 d.d. 2 januari 2020, dient de eerste versie in werking te treden 
op 1 juni 2020 en de tweede versie op 1 september 2020. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Wat betreft het gewenste moment van besluitvorming en inwerkingtreding geldt voor de aanpassing van 
artikel 12.16 (onderdeel VIII) dat inwerkingtreding van deze wijziging was beoogd op 29 april 2020. Er 
is inmiddels sprake van het verschuiven van deze GO-live datum. Waarschijnlijk naar een moment in 
juni 2020. Zodra de nieuwe datum definitief is vastgesteld, zullen wij die aan u doorgeven, zodat u daar 
bij de besluitvorming inzake het te bepalen inwerkingtredingsmoment rekening mee kunt houden. 
Voor de wijzigingen in de bijlagen 8 en 10 (onderdeel X) is hierboven al aangegeven dat daarvoor twee 
specifieke inwerkingtredingsmomenten gelden, namelijk 1 juni en 1 september 2020. 
Voor de andere onderdelen van het voorstel hebben we geen specifieke wensen ten aanzien van het 
moment van besluitvorming en inwerkingtreding. Indien de benodigde tijd voor besluitvorming van een 
of meer van deze onderdelen onverhoopt meer doorlooptijd vergt dan de planning van de onderdelen 
VIII en X aan ruimte biedt, achten wij het, gelet op de afwezigheid van inhoudelijke samenhang tussen 
de verschillende onderdelen van dit verzamelcodewijzigingsvoorstel, verantwoord om het dossier zo 
nodig te splitsen en er gefaseerd over te besluiten. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting. 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, 

André Jurjus 
directeur Netbeheer Nederland 
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101-10-1999] besluit 99-002 
(27-02-2009] besluit 102466/23 . . . . (i2-oi-2oi6]besluit2016/202153 TaNevencocie elektriciteit 

( ) 
(01-10-1999] besluit 99-002 3 2.2 
(01-01-2004] besluit 100804/119 
(01-09-2004] besluit 101690/31 
[28-07-2010] besluit 103388/12 
(16-08-2012] besluit 103897/18 
(01-08-2013] besluit 103834/122 
(01-01-2015] besluit 2014/206886 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[12-01-2016] besluit 2016/202153 
(14-12-2016] besluit 2016/206882 
(22-12-2018) besluit ACMAJIT/503723 
(04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 

( ) 

De kosten, welke worden bepaald conform de normen en eisen van de Autoriteit Consument en Markt, worden ingedeeld in twee categorieën: a. de transportafhankelijke kosten, zijnde: 1°. de afschrijvingslasten van de netinfrastructuur; 2°. een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen in de netinfrastructuur; 3°. de kosten van aanleg en instandhouding van de netinfrastructuur; 
4°. de kosten van inkoop van energie voor de dekking van netverliezen, het oplossen van fysieke con- gestie, het toepassen van congestiemanagement en de handhaving van de spannings- en blindver- mogenshuishouding; 
5°. de gecascadeerde kosten van netten op een hoger spanningsniveau; 6°. de operationele kosten in verband met het voorgaande; 7°. in geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet: de kosten zoals bedoeld in artikel 3.2.2a 8°. in geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet: de kosten ten behoeve van de centrale filtering ter voorkoming van resonantie van harmonischen als gevolg van de interactie vao een wisselstroomkabel langer dan 5 km, deel uitmakend van cfe aansluiting of de installatie van een aangeslotene, en de netconfigoratie ter plaatse als bedoeld in artikel 2.15. derde lid, van de Netcode 

b. de transportonafhankelijke kosten, zijnde: l", de kosten van verwerking van meetgegevens (hoofdstuk 5 en 6 van de Informatiecode elektriciteit en 
gas); 2°. de kosten voor beheer van het aansluitingenregister; 3a. de kosten voor allocatie, reconciliatie en validatie; 4°. de kosten voor factureren, klantenservice, incasso en klanten- en contractadministratie; 5°. de kosten voor het invullen van dataverzoeken van de Autoriteit Consument en Markt; en 6°. de kosten voor het afhandelen van switch- en verhuisberichten. 

(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 
[04-11-2019] voofstel BR-2019-1631 

(24-03-2018] besluit 2017/203224 
(22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
(04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 

Netcode elektriciteit 
( ) 
Artikel 2.1 
1. De aansluiting voldoet aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden. 
2. In afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van de artikelen 2.13 tot en met 2.16 niet voor de aansluiting van een net op een net aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen zoals gedefinieerd 

in artikel 1. eerste lid, onderdeel k. van de Elektriciteitswet 1998. 
( ) Artikel 2.5 

Indien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit meer dan één verbinding en de installaties die zich achter die verbindingen bevinden niet elektrisch gekoppeld zijn of kunnen worden anders dan via de netzijde van de aansluiting, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire allocatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere overeenkomsten met leveran- ciers en BRP's op die aansluiting onder voorwaarde dat: a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekoppeld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de aansluiting; b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende zaak bevinden, met uitzon- dering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, viffde-zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998; 
( ) 

[24-03-2018] besluit 2017/203224 
(22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[11-07-2019] besluit ACM/UH7509776 
[04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 

Artikel 2.6 
Indien een aansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, bestaat uit één verbinding of uit meerdere 
elektrisch parallelle verbindingen, kent de netbeheerder op verzoek van de aangeslotene een of meer secundaire allocatiepunten aan de aansluiting toe ten behoeve van het faciliteren van meerdere overeenkomsten met leveran- 
ciers en BRP's op die aansluiting onder voorwaarde dat: a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekoppeld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de netzijde van de aansluiting; 
b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende zaak bevinden, met uitzon- dering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, viffëe^zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998; 
( ) 

( ) 
[24-03-2018] besluit 2017/203224 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
(11-07-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[04-11-2019] vocxstel BR-2019-1631 

Artikel 2.9 
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[15.04-20001 besluit 00-011 
(11-04-20011 besluit 100078/20 
[22-12-2018) besluit ACM/UIT/503723 
[04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 
[20-04-2020) gew voorslei BR 2020-1721 

ZO SOED MOGELIJK AANSLUITEND 
BIJ HET OORSPRONKELIJKE VOOR- 
STEL 

ALTERNATIEF DAT ONAFHANKELIJK 
IS VAN HET SOORT SPANNINGSVER- 
SCHIJNSEL 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[11-04-2001] besluit 100078/20 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 

[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[20042020] gew voordel BR-2020-1721 
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Aan een grootverbruikaansluiting waaraan een primair allocatiepunt is toegekend, kent de netbeheerder op verzoek 
van de aangeslotene een of meer secundaire allocatiepunten toe, ongeacht het aantal verbindingen waaruit de aansluiting bestaat, ten behoeve van het faciliteren van meerdere overeenkomsten met leveranciers en BRP's op die 
aansluiting onder voorwaarde dat: a. elk allocatiepunt bij een afzonderlijke installatie behoort, die niet elektrisch gekoppeld is of kan worden met een andere installatie anders dan via de in onderdeel d bedoelde grens: b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a zich op dezelfde onroerende zaak bevinden, met uitzon- dering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vjjfde-zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998: 
( ) 

( ) 
Artikel 2.15 
1. Elektrische installaties en de daarop aangesloten toestellen veroorzaken via het net van de netbeheerder geen on- toelaatbare hinder. 
2. De netbeheerder kan de aangeslotene verzoeken tot het treffen van zodanige voorzieningen dat de ontoelaatbare hinder ophoudt, dan wel voor een door hem te bepalen aantal uren de aangeslotene verbieden om door hem aan 

te wijzen toestellen en motoren te gebruiken. 
3. In afwijking van het tweede lid, past de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet centrale filtering toe indien de ontoelaatbare hinder bestaat uit transiënte overspanningen veroorzaakt wordt door resonantie die leidt tot over- schrijding van de toetsingscriteria voor isolatiecoördinatie als bedoeld in artikel 2.13. derde lid, onderdeel d. of re- sonantie van harmonischen als gevolg van de interactie van een wisselstroomkabel langer dan 5 km, deel uitmakend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene, en de netconfiguratie ter plaatse, waarbij de verantwoor- delijkheid voor het treffen van de voorzieningen als bedoeld in het tweede lid, niet eenduidig aan de aangeslotene of aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan worden toegewezen, 
3. In afwijking van het tweede lid, past de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet centrale filtering toe indien de ontoelaatbare hinder bestaat uit transtenteoversparWHioen of resonantie van harmomschen-veroorzaakt wordt door spanninpsverschiinselen als aevolo van de interactie van een wisselstroomkabel langer dan 5 km. deel uitma- kend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene, en de netconfiguratie ter plaatse, waarbij de verant- woordelijkheid voor het treffen van de voorzieninoen als bedoeld in het tweede lid, niet eenduidig aan de aange- slotene of aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan worden toegewezen. 
Artikel 2.16 
1. De elektrische installaties bevatten geen bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net van de netbeheerder kunnen 

leiden, tenzij aan de aanvullende voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 wordt voldaan. 
De aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot invoeding, opdat de netbeheer- der eventueel noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren. 
Indien het bedrijfsmiddel dat tot invoedina in het net van de netbeheerder kan leiden, als bedoeld in het eerste lid. een energieooslaofaciliteit betreft: a. ziin de relevante onderdelen van de Verordening (EU) 2016/631 INC RfGI en de relevante onderdelen van hoofd- stuk 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat: 1°. een synchroon gekoppelde eneraieopslaofaciliteit voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op synchroon gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheden: 2°. een niet-svnchroon gekoppelde eneraieopslaofaciliteit voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op 

power park modules: .3°. een eneraieopslaofaciliteit met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 0.8 kW en kleiner dan 1 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing ziin op een elektriciteitsproductie-een- 
heid yanhet type A; 4°. een eneraieopslapfaciliteit met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 1 MW en kleiner dan 50 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een elektriciteitsproductie- eenheid van het type 8: 

5°. een energieopslagfaciliteit met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 50 MW en kleiner dan 60 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing ziin op een elektriciteitsproductie- eenheid van het type C: 6°. een eneroieopslaofaciliteit met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 60 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing ziin op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type D. b. beschikt de energieopslaafaciliteit over de mogelijkheid tot het automatisch overschakelen van de opslagmodus naar de opwekkinosmodus als bedoeld in artikel 15. derde lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 2017/2196 fNC ERE alsmede over de mogelijkheid tot automatisch ontkoppelen als bedoeld in artikel 15. derde lid, onder- 
deel b. van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER): r ziin de relevante artikelen van de Verordening IEU1 2016/1388 (NC DCC) en paragraaf 4.2 van overeenkomstige 
toepassing indien de energieopslagfaciliteit vraagsturing levert aan een netbeheerder: d. ziin voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een enerqieopslagfaciliteit en de netbeheerder de artikelen 13.1. 13.11 en 13.21 of 13.2. 13,12 en 13.22 van overeenkomstige toepassing: 

e. ziin voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een energieopslagfaciliteit en de netbeheerder tevens de artikelen 13.3. 13.1.3 en 13.23 of 13.4. 13.14 en 13.24 van overeenkomstige toepassing 
indien de eneraieopslagfaciliteit vraagsturing levert aan een netbeheerder. 

( ) 
Artikel 2.24 
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(15-04-2000] besluit 00-011 
(01-07-2005] besluit P_500042/4 
(18-12-2015] besluit 2015/207581 
(22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[04-11-2019] voofstel BR-2019-1631 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[22-12-2018] besluit ACMAJIT/503723 
(04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 

(22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
(20-04-2020) gew voorstel BR-2020-1721 

(15-04-2000] besluit 0(W)11 
[13^)1-2014] besluit 103542/X 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[18-06-2019] besluit ACM/UIT/510873 
[04-11-2019] voorstel BR-2019-1631 

[01-02-2019] besluit ACM/UIT/502876 
(01-02-2019] reparatie ACM/UIT/502876 
[10-07-2019] besluit ACMAJIT/509776 
[24-12-2019] reparatie ACM/UIT/502876 
[25-12-2019] besluit ACMAJIT/502876 
[06-11-2019] voorstel BR-2019-1631 
[20-04-2020] gew voorstel BR-2020-1721 
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1. In aanvulling op de voorwaarden in paragraaf 2.1 en paragraaf 2.2 gelden voor een aansluiting op een wisselstroom- net, ongeacht het spanningsniveau, de voorwaarden van deze paragraaf. 
2. In afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van de artikelen 2.27 en 2.28 niet voor de aansluiting van een net op een net aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen zoals gedefinieerd in artikel 

1. eerste lid, onderdeel k. van de Elektriciteitswet 1998. 
Artikel 2.25 
1. Op basis van het tweede lid bepaalt de netbeheerder, rekening houdend met het bepaalde in de artikelen 2.32 tot en met 2.34 alsmede met de aard en de omvang van de elektrische installatie, in welke vorm van de in artikel 7.2 genoemde vormen de transportcapaciteit op de aansluiting ter beschikking wordt gesteld. 
2. Een aansluiting met een aansluitcapaciteit: a. kleiner dan of gelijk aan 5T5-5.75 kVA wordt aangesloten op een net met een spanningsniveau van 0,23 kV; b. groter dan 5T5-5.75 kVA en kleiner dan of gelijk aan 60 kVA wordt aangesloten op een net met een spannings- niveau van 0,4 kV; 

( ) 
( ) 
Artikel 2.33 
1. Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder geen grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 

5.75 kVA. dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden als éénfase-aansluiting uitgevoerd, tenzij de aan te sluiten elektrische installatie verbruikende toestellen of motoren bevat die ingevolge het bepaalde in artikel 2.34 op drie fasen moeten worden aangesloten, 
dan wel de netbeheerder om vergelijkbare technische redenen een driefasen-aansluiting verlangt. 

2. Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder een grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 6r5-5.75 kVA, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden ver- wacht, worden, behoudens ontheffing van de netbeheerder, als driefasen-aansluiting uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen. 
3- ( ) 
( ) 
Artikel 2.35 
1, In aanvulling op de voorwaarden in de paragrafen 2.1 en 2.2 gelden voor een aansluiting op een wisselstroomnet 

met een spanningsniveau groter dan 1 kV de voorwaarden van deze paragraaf. 
2. In afwijking van het eerste lid, gelden de bepalingen van artikel 2.40 niet voor aansluitingen tussen netten waarvoor een netbeheerder is aangewezen zoals gedefinieerd in artikel 1. eerste lid, onderdeel k. van de Elektriciteitswet 1998, 
( ) 
Artikel 9.23 
L De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet contracteert de initiële FCR-verplichting. Hij doet overeen - komstig de eisen die aan hem gesteld zijn ten aanzien van het contracteren van energie en vermogen op een markt- conforme, transparante en non-discriminatoire wijze als volgt: met inachtneming van de methodologie op basis van artikel 33 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB1 betreffende de samenwerking tussen meerdere Europese transmissiesysteembeheerders om balanceringscapaciteit gezamenlijk in te kopen en uit te wisselen. 
a£. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zaJ-maakt een gedetailleerde beschrijving van het contracte- ringsmechanisme, de administratieve en technische eisen en regels waaraan voldaan moet worden om deel te kun- nen nemen alsook de resultaten van het contracteren (inclusief prijsinformatie) via zijn openbare webpagina publiek maken. Tevens zal verdere relevante informatie tijdig via deze webpagina beschikbaar worden gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot tijdschema's. é;—De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal een drempelwaarde hanteren voor biedingen van maxi- maal 1 MW, waarbij wel verlangt mag worden dat een bieding voor opregelende primaire reserve dient te wor- met een bteömg voor afregeleode primaire reserve, van het landelijk hoogspanningsnet zal minimaal eenmaal per week contracteren waarbij de 

periode waarvoor gecontracteerd wordt niet langer dan een week zal zijn. ck—Voor winnende aanbiedingen van primaire reserve zal de aangeboden prijs de oontractsprijs zijn (pay as bid). Met een vooraankondiging van minimaal drie maanden kan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings- net, in het geval ontwikkelingen op de internationale markt daar aanleiding toe geven, overstappen op de <fay- ahead-clearingprijs als contract prijs. 
( ) Artikel 10.39 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert en deactiveert biedingen voor regelvermogen auto- matisch om de FRCE binnen de frequentiehersteltijd tot nul te regelen en om de geactiveerde FCR progressief te vervangen. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet activeert biedingen voor reservevermogen om geactiveerde biedingen regelvermogen beschikbaar te maken in het geval dat het aanbod van biedingen regelvermogen verza- 

digt. 
3. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet activeert een bieding balanceringsenergie door een vermo- gensrichtwaarde uit te sturen aan een BSP. Hierdoor is de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet ge- houden tot: a. het bepalen van het volume dat de BSP gedurende de betreffende onbalansverrekeningsperiode levert; 

b. het verrekenen van het in onderdeel a bedoelde volume met de BSP; c. het aanpassen van de onbalans van de relevante BRP's voor de geactiveerde aansluiting(en) of allocatiepunt(en) 
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met de onbalansaanpassing, bestaande uit de som van alle aan hem toegerekende volumes bepaald op grond van het zesée-vijfde lid. 
4. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de BSP en de bij de balanceringsenergiebieding aange- wezen BRP's op de hoogte van activering van de bieding. 
5. Om het volume aan balanceringsenergie dat met de BSP moet worden verrekend te bepalen, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per BSP vast hoeveel balanceringsenergie per programmatijdseenheid per rich- ting is geactiveerd. Daartoe telt hij het volgende bij elkaar op: 

a. voor een bieding regelvermogen: de som van de vermogensrichtwaardes die de BSP aan zijn gecontracteerde aansluiting(en) tijdens een per onbalansverrekeningsperiode aan de BSP geactiveerde aansluitingen heeft toe- gekende vermogensrichtwaardes; b. voor een bieding reservevermogen: het door de BSP aangeboden vermogen vermenigvuldigd met de leverings- periode; c. voor noodvermogen: het verschil tussen door de BSP geleverde energie op basis van gemeten 5-minutenwaar- den gedurende de volledige activeringstijd, leveringsperiode en deactiveringsperiode, en de waarde van de ener- gie die BSP uitwisselt op het leveringspunt in de 5-minutenperiode onmiddellijk voorafgaand aan de 5-minu- tenperiode waarin de afroep plaats vindt. 
6. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verrekent het per BSP bepaalde volume aan balanceringsener- gie per onbalansverrekeningsperiode per richting: a. voor opregelen met de prijs voor opregelen; b. voor afregelen met de prijs voor afregelen. 
7. Indien er voor een onbalansverrekeningsperiode geen prijs voor opregelen of prijs voor afregelen is vastgesteld, verrekent de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet het per BSP bepaalde volume in die onbalansverre- keningsperiode met de prijs voor opregelen, respectievelijk de prijs van afregelen vastgesteld voor de voorgaande onbalansverrekeningsperiode. 
8. Indien er tijdens een onbalansverrekeningsperiode noodvermogen voor opregelen is ingezet is de prijs voor ingezet noodvermogen: 

a. tijdens de volledige activeringstijd en de leveringsperiode gelijk aan de hoogste biedprijs van het ingezette regel- en reservevermogen voor opregelen voor de betreffende onbalansverekeningsperiode vermeerderd met 10% dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur plus € 200 per MWh indien deze hoger is; 
b. tijdens de deactiveringsperiode gelijk aan de inzetprijs voor opregelen voor de betreffende onbalansvereke- ningsperiode dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur vermeerderd met € 200 per MWh indien deze hoger is; c. minimaal € 200 per MWh. 

9. Indien er tijdens een onbalansverrekeningsperiode noodvermogen voor afregelen is ingezet is de prijs voor ingezet noodvermogen: 
a. tijdens de volledige activeringstijd en de leveringsperiode gelijk aan de laagste biedprijs van het ingezette regel- en reservevermogen voor afregelen voor de betreffende onbalansverekeningsperiode verminderd met € 100 per MWh dan wel de day-aheadclearingprijs voor het betreffende klokuur verminderd met € 250 per MWh indien deze lager is; b. tijdens de deactiveringsperiode gelijk aan de inzetprijs voor afregelen voor de betreffende onbalansverekenings- periode dan wel de day-ahead-clearingprijs voor het betreffende klokuur verminderd met € 250 per MWh indien deze lager is; c. Ggelijk aan € 0 per MWh indien de afzonderlijke prijscomponenten in lid a en b beide positief zijn. 

( ) Artikel 12.16 
1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert voor de verbindingen Eemshaven-Noorwegen en Eemshaven-Denemarken op haar website een alternatieve methode van toewijzen van beschikbare landgrensover- 

schrijdende transportcapaciteit: de fallback procedure. 
2. De fallback procedure voor de in het eerste lid bedoelde verbindingen bestaat uit de volgende stappen: a. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet draagt er zorg voor dat marktpartijen vanaf 13:00 uur tijdig worden ingelicht over de verhoogde kans op toepassing van de fallback procedure;; 

b. Indien de impliciete toewijzing, als bedoeld in artikel 12.13, derde lid, om 13:30 uw 20 minuten voor het toepas- sen van de fallback procedure nog niet heeft plaatsgevonden, laat de netbeheerder van het landelijk hoogspan- ningsnet in samenwerking met de betrokken buitenlandse netbeheerder(s), voor de betrokken impliciet toe te wijzen capaciteit op de landsgrensoverschrijdende verbinding(en) tussen deze marktgebieden als fallback een expliciete toewijzing in werking treden. De biedingen die 10 minuten voor 13:40 uur het toepassen van de fall- back procedure zijn uitgebracht, worden gebruikt in de expliciete toewijzing;; c. Indien de impliciete toewijzing als bedoeld in artikel 12.13, derde lid, om 13:50 uur nog niet heeft plaatsgevonden worden de resultaten van de expliciete toewijzing toegepast; De resultaten wordenoiterlijk om 14:00 uur gepu- bliceerd. 
d. Indien de expliciete toewijzing wordt toegepast (en de resultaten daarvan worden gebruikt), heropenen de NE- MO'S hun orderboeken, zodat marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld hun biedingen aan te passen. 

3. Aan de fallback procedure voor de in het eerste lid bedoelde verbindingen kunnen slechts partijen deelnemen die beschikken over een erkenning als BRP dan wel over een vergelijkbare status in Noorwegen voor de capaciteit van de verbinding Eemshaven-Noorwegen of een vergelijkbare statos in Denemarken voor de capaciteit van de verbin- ding Eemshaven-Denemarken. 
4. Indien de fallback procedure voor de in het eerste lid bedoelde verbindingen wordt toegepast, kunnen energiepro- 

gramma's als bedoeld in artikel 10.11, derde lid, en artikel 10.12 door de bieders tot uiterlijk 15:30 uur worden ingediend. 
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( ) 
Artikel 13.1 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het landelijk hoogspannings- net, verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de structurele gegevens van die elektriciteitspro- ductie-eenheid, te weten: 

a- ( ) i. de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten: 
1°. ( ) 3°. het nominale vermogen; 4°. in geval van een zonnepark elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit meerdere zonnepanelen: in plaats van het in subonderdeel 3° genoemde nominale vermogen per opwekkingseenheid het totale vermogen van alle zonnepanelen van de elektriciteitsproductie-installatie en het totale vermogen van de omvormers van de elektriciteitsproductie-installatie; 5°. ( ) j- ( ) 

Artikel 13.2 
Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op een distributienet verstrekt de netbeheerder de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, te weten: a. de datum van inbedrijfname; b. het spanningsniveau van het overdrachtspunt van de aansluiting, waarachter de elektriciteitsproductie-eenheid zich bevindt; c. de primaire energiebron; d. de maximumcapaciteit; e. in geval van een elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit meerdere zonnepanelen; het totale vermogen van alle zonnepanelen van de elektriciteitsproductie-installatie en het totale vermogen van de omvormers van de elektriciteitsproductie-installatie. 
In aanvulling op het eerste lid verstrekt een aangeslotene, die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, te weten: a. het minimale en maximale af te geven werkzaam vermogen en blindvermogen; welk type spanningsregeling, als bedoeld in artikel 3.26, zevende lid, van toepassing is alsmede de plaats in het net waarop de regeling werkzaam is; de regelcapaciteit voor spanning en blindvermogen; de belasting ten behoeve van het eigen bedrijf; de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten: 

b. 

het type opwekkingseenheid, te weten: synchroon, asynchroon, omvormer-gekoppeld of, in geval van een windturbine, of sprake is van een dubbelgevoede inductiemachine of direct drive; 2°. het nominale vermogen; 3°. in geval van een zonnepark elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit meerdere zonnepanelen is sub onderdeel 2° niet van toepassing: in plaats van het in subonderdeel 2° genoemde nominale vermogen per opwekkingseenheid het totale vermogen van alle zonnepanelen van de elektriciteitsproductie-mstaUatieen 
4°. uT3'c vcrm°9cn 

( ) 
Bijlage 8 bij artikel 10.36, eerste lid, onder a: specificaties regelvermogen 
1. ( ) 5. Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aanbieden met een contract voor de duur van tenminste een week of maand, of voor een kortere duur indien dit bij de aanbesteding wordt gevraagd door de netbeheerder van het iandelf|k hoogspanningsnet door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te 

specificeren duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één week. 
5. Een BSP kan balanceringscapaciteit voor regelvermogen aanbieden met een contract voor de duur van tenminste een week of maand, of voor een kortere duur indien dit bij de aanbesteding wordt gevraagd door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te 

specificeren duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één dag. 
6. ( ) 

Bijlage 10 bij artikel 10.36. eerste lid, onder c: specificaties noodvermogen 
1. Een BSP kan balanceringscapaciteit noodvermogen aanbieden met een contract voor de duur van tenminste een maand of kwartaal door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur. De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één da§-week. 
1. Een BSP kan balanceringscapaciteit noodvermogen aanbieden met een contract voor de duur van tenminste een maand of kwartaal door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur, De maximale contractduur voor balanceringscapaciteit bedraagt één dag. 
2. ( ) 




