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Geachte heer Don, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de tariefstructuren 
als bedoeld in artikel 27 en de voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft een verzameling van relatief kleine inhoudelijke wijzigingen 
in de Tarievencode elektriciteit (hierna: Tce) en de Netcode elektriciteit (hierna: Nee) die geen 
inhoudelijke samenhang hebben. Om een veelheid aan kleine codewijzigingsdossiers te voorkomen, 
zijn deze wijzigingen gecombineerd in het onderhavige voorstel. 
Het betreft de volgende onderwerpen: 
I centrale maatregelen tegen het optreden van transiënte overspanningen ten gevolge van 

schakelen in sterk verkabelde hoogspanningsnetten; 
II onderscheid tussen aansluitingen van distributienetten en van gesloten distributiesystemen; 
III vernummering van artikel 1, vijfde naar zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998; 
IV aansluitvoorwaarden voor energieopslagfaciliteiten; 
V relatie aansluitcapaciteit en schijnbare belasting en nominale netspanning; 
VI aanpassingen naar aanleiding van de FCR-methodologie; 
VII onafhankelijke BSP met portfolio verdeeld over verschillende aansluitingen; 
VIII gewijzigde planning van het marktkoppelingsalgoritme; 
IX informatie over vermogen zonnepanelen en omvormers type A; 
X dagcontracten voor noodvermogen. 
Per onderwerp volgt hierna een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. 
De bijbehorende codeteksten met voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. 
De voorgestelde wijzigingen zijn door middel van kleur, doorhaling en onderstreping aangegeven. 
Zwarte tekst betreft vigerende codetekst. Voorgestelde wijzigingen zijn rood gemarkeerd. Daarbij is te 
verwijderen tekst doorgehaald en toe te voegen tekst is onderstreept. 
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I Centrale maatregelen tegen het optreden van transiënte overspanningen ten gevolge 
van schakelen in sterk verkabelde hoogspanningsnetten (Tce 3.2.2, Nee 2.15) 

Door middel van besluit ACM/DE/2016/206882 van 7 december 2016 is aan artikel 3.2.2, onderdeel a, 
van de Tce een achtste subonderdeel toegevoegd dat betrekking heeft op de kosten van centrale 
filtering ter voorkoming van harmonische opslingering in geval van toepassing van lange 
aansluitkabels. De achterliggende gedachte bij deze bepaling is dat in dit geval de dreigende 
overschrijding van de spanningskwaliteitscriteria en daarmee de vereiste verantwoordelijkheid voor 
mitigerende maatregelen niet eenduidig aan de aangeslotene of aan de netbeheerder toegeschreven 
kan worden. Daarnaast zorgt decentraal filteren, dus op niveau van de individuele aangeslotene, in 
bepaalde gevallen voor een technisch suboptimale of zelfs moeilijk te beheersen situatie. Vandaar dat 
in dergelijke gevallen de eventueel benodigde filtering centraal door en op kosten van de 
netbeheerder plaatsvindt. 
Een enigszins vergelijkbare situatie is aan de orde als er geschakeld wordt in een situatie van een 
aansluiting waar een lange kabel deel van uitmaakt in combinatie met een hoogspanningsnet waarin 
relatief veel kabelverbindingen zitten. In zo'n geval kan er sprake zijn van te grote transiënte 
overspanningen, waardoor mitigerende maatregelen nodig zijn. Ook in dergelijke situaties kan de 
oorzaak van de eventuele overschrijding van de spanningskwaliteitscriteria niet volstrekt eenduidig 
worden toegeschreven aan de aangeslotene of aan de netbeheerder. Vandaar dat wij voorstellen om 
de bovengenoemde passage uit de Tce uit te breiden met filters ter voorkoming van transiënte 
overspanningen in geval van lange aansluitkabels en relatief sterk verkabelde hoogspanningsnetten. 
Bijkomend voordeel is dat er bij wijzigingen in het net van de netbeheerder, bijvoorbeeld de 
vervanging van een bovengronds tracé door een kabeltracé, in de installatie of bij de aansluiting van 
de aangeslotene niets gewijzigd hoeft te worden. 
Om verwijzing naar de subonderdelen van Tce 3.2.2 eenvoudiger te maken, stellen wij voor om de 
aandachtsstreepjes waarmee de subonderdelen worden aangeduid te vervangen door volgnummers, 
zoals dat ook elders in de codes gebruikelijk is. 
In het bovengenoemde besluit uit december 2016 is uitsluitend de Tce aangepast om de netbeheerder 
een grondslag te geven om de kosten van centrale filtering in zijn transporttarieven te kunnen 
verwerken. Bij die gelegenheid is de Nee niet aangepast. Nee 2.15, tweede lid, is immers een 'kan- 
bepaling' die de netbeheerder de mogelijkheid biedt om een veroorzaker van overschrijding van de 
spanningskwaliteitscriteria daarop aan te spreken en zo nodig te dwingen mitigerende maatregelen te 
nemen. In geval van toepassing van centrale filtering door de netbeheerder is het uiteraard niet de 
bedoelding dat de netbeheerder daarnaast voor hetzelfde spanningskwaliteitsverschijnsel ook nog 
eens, met een beroep op Nee 2.15, de aangeslotene vraagt compenserende maatregelen te nemen. 
Daarom stellen wij voor om Nee 2.15 uit te breiden met een lid dat in deze situatie voorziet. Daarbij 
achten wij het zuiverder als de inhoudelijke spelregel in de Nee is opgenomen en de Tce zich beperkt 
tot een verwijzing daar naar. Zoals dat ook het geval is bij andere onderdelen van Tce 3.2.2. Vandaar 
dat het inhoudelijke deel van de tekst uit Tce 3.2.2, onderdeel a, subonderdeel 8° wordt verplaatst 
naar Nee 2.15, derde lid. 
II Onderscheid aansluitingen distributienetten en gesloten distributiesystemen (Nee 2.1) 
In Nee 2.1, tweede lid, worden enkele artikelen uit hoofdstuk 2 niet van toepassing verklaard op net- 
op-net-aansluitingen. Dat betreft onder meer bepalingen m.b.t. de beveiliging en de toelaatbare hinder 
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oftewel de spanningskwaliteit. De formulering van deze bepaling is thans zodanig dat zowel 
aansluitingen van netbeheerders onderling als aansluitingen van gesloten distributiesystemen (hierna: 
GDS) daaronder vallen. Dat laatste is een onbedoelde weeffout in de codes en is niet consistent ten 
opzichte van hoofdstuk 7 van de Nee. 
Het niet van toepassing verklaren van, onder meer, de artikelen met betrekking tot spanningskwaliteit 
op net-op-net-aansluitingen is verantwoord omdat spanningskwaliteit pas relevant is voor het 
functioneren van generatoren, machines en andere apparatuur in installaties van producenten en 
verbruikers. Zolang er geen aangeslotenen in de directe omgeving van de net-op-net-aansluiting zijn 
aangesloten, is de spanningskwaliteit op de net-op-net-aansluiting niet relevant. Als er wel sprake is 
van negatieve beïnvloeding over de grens van de net-op-net-aansluiting heen, geldt dat beide 
netbeheerders elk voor zich jegens hun aangeslotenen en vice versa gehouden zijn aan de van 
toepassing zijnde artikelen uit de Nee. 
De thans in artikel 2.1 gebruikte formulering "... gelden de bepalingen ... niet voorde aansluiting van 
een net op een net." leidt er toe dat de bedoelde bepalingen ook niet van toepassing zijn op de 
aansluiting van een gesloten distributiesysteem op een 'openbaar' net. Een gesloten 
distributiesysteem is immers ook een net in de betekenis van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de 
Elektriciteitswet 1998. Voorde aansluiting van een gesloten distributiesysteem op een 'openbaar' net 
kan echter de hierboven genoemde redenering niet worden toegepast. In dat geval is immers de 
beheerder van één van beide netten ter weerszijden van de net-op-net-aansluiting niet noodzakelijk 
gehouden om jegens zijn aangeslotenen en vice versa de relevante bepalingen uit de Nee toe te 
passen. 
In Nee 7.3, vijfde lid, is rekening gehouden met deze notie door de voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit uitsluitend niet van toepassing te verklaren op aansluitingen van netbeheerders 
onderling. Op de aansluitingen van gesloten distributiesystemen zijn de voorwaarden ten aanzien van 
spanningskwaliteit 'gewoon' van toepassing. Door de in Nee 2.1 toegepaste formulering is dat in 
hoofdstuk 2 van de Nee thans niet het geval. Dit voorstel dient er toe om de 'uitzondering’ in Nee 2.1, 
tweede lid, te synchroniseren met die in Nee 7.3, vijfde lid. Bij de voorgestelde formulering is 
aansluiting gezocht bij de wijze waarop een vergelijkbare verwijzing door ACM was geformuleerd in 
het voormalige artikel 2.1.1.8 van de Nee in besluit ACM/DE/2017/203224 van 13 oktober 2017. 
Een alternatief had kunnen zijn om beide artikelen zo te synchroniseren dat ofwel in beide gevallen 
alle net-op-net-aansluitingen zouden worden uitgezonderd ofwel in beide gevallen alle net-op-net- 
aansluitingen niet zouden worden uitgezonderd. 

De eerste situatie is uitsluitend verantwoord als er een garantie is dat alle beheerders van gesloten 
distributiesystemen de op elektromagnetische compatibiliteit en spanningskwaliteit van toepassing 
zijnde artikelen uit hoofdstuk 2 en uit hoofdstuk 7 van de Nee ook van toepassing laten zijn op de 
aansluitingen van derden op hun gesloten distributiesysteem. De Elektriciteitswet 1998 biedt geen 
grondslag om een dergelijke garantie in de Nee af te dwingen. In sommige gevallen wordt de 
beheerder van het gesloten distributiesysteem via de door ACM afgegeven ontheffing verplicht om 
bepaalde delen van de Nee toe te passen, maar dat biedt geen sluitende garantie. 
De tweede situatie zou er toe kunnen leiden dat netbeheerders maatregelen moeten treffen of aan 
hun aangeslotenen maatregelen moeten opleggen om de spanningskwaliteit op de net-op-net- 
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aansluiting aan Nee 7.3 te laten voldoen, terwijl er in de directe nabijheid van de desbetreffende 
net-op-net-aansluiting geen 'gewone' aangeslotene is aangesloten. Dat zou tot onnodige en 
daarmee ondoelmatige investeringen bij netbeheerders of aangeslotenen kunnen leiden. 

Het voorstel heeft de facto geen consequenties voor aangeslotenen of andere partijen Naar de letter 
van Nee 2.1, tweede lid, gaan enkele bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Nee van toepassing worden 
op aansluitingen van gesloten distributiesystemen, waar ze dat nu niet zijn. Omdat Nee 7.3 nu al wel 
van toepassing is op aansluitingen van gesloten distributiesystemen, heeft het vervallen van de 
uitzondering in Nee 2.1, tweede lid, voor deze aansluitingen materieel geen betekenis. Ook in de 
huidige situatie worden aansluitingen van gesloten distributiesystemen niet anders behandeld dan 
'gewone' industriële aansluitingen. 
III Vernummering van artikel 1, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (Nee 2.5, 2.6, 2.9) 
Per 1 juli 2018 is het voormalige vijfde lid van artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 opgeschoven naar 
het zesde lid. In drie van de artikelen in de Nee die betrekking hebben op de regeling voor meerdere 
leveranciers op een aansluiting wordt naar dit artikellid uit de Elektriciteitswet 1998 verwezen. Door 
middel van dit voorstel wordt deze verwijzing aangepast. Er zijn geen alternatieven overwogen 
aangezien deze wijziging niet inhoudelijk van aard is, maar zuiver het gevolg is van een verschoven 
artikellid in de Elektriciteitswet 1998. De aanpassing heeft geen consequenties voor aangeslotenen of 
andere partijen. Het doel van de aanpassing is het onderling consistent maken van de wet- en 
regelgeving. 
IV Opslag (Nee 2.16) 
Op dit moment kennen de Nederlandse codes geen specifieke voorwaarden voor de aansluiting van 
een energieopslagfaciliteit. Nee 2.16, eerste lid, stelt dat "bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net 
van de netbeheerder kunnen leiden", dienen te voldoen aan de voorwaarden voor 
elektriciteitsproductie-eenheden uit hoofdstuk 3 van de Nee. Omdat een energieopslagfaciliteit een 
bedrijfsmiddel is dat tot invoeding in het net van de netbeheerder kan leiden, zouden 
energieopslagfaciliteiten dus moeten voldoen aan de voorwaarden uit hoofdstuk 3 van de Nee. De 
verwijzing in Nee 2.16, eerste lid, is echter zo breed en algemeen geformuleerd dat die in de praktijk 
niet werkbaar is. Bovendien is een flink deel van de artikelen uit hoofdstuk 3 van de Nee uitsluitend 
leesbaar en toepasbaar in samenhang met de overeenkomstige artikelen uit de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG) om dat ze de uitwerking van een zogenoemde niet-limitatieve eis bevatten. 
De Europese aansluitcodes (NC RfG en NC DCC) zijn niet van toepassing op energieopslagfaciliteiten 
en bevatten beide een artikel dat bepaalt dat de desbetreffende code juist niet van toepassing is op 
energieopslagfaciliteiten (met uitzondering van pompopslag). 
Onlangs heeft de werkgroep "Storage Expert Group" van de "Grid Connection European Stakeholder 
Committee" een rapport opgeleverd met aanbevelingen voor het toevoegen van aansluitvoorwaarden 
voor energieopslagfaciliteiten aan de Europese aansluitcodes. De lijn uit dit rapport is helder en 
betrekkelijk eenvoudig: maak bij energieopslagfaciliteiten, net als bij elektriciteitsproductie-eenheden, 
onderscheid naar synchroon gekoppelde en niet synchroon gekoppelde installaties. Op de synchroon 
gekoppelde energieopslagfaciliteiten kunnen dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als op 
synchroon gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheden. De niet synchroon gekoppelde 
energieopslagfaciliteiten kunnen net zo behandeld worden als power park modules. Deze werkwijze 
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wordt in enkele ons omringende landen (in elk geval in België en het Verenigd Koninkrijk) reeds 
toegepast in hun nationale regelgeving. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de aanbeveling uit het bovengenoemde rapport niet zal worden 
overgenomen. Het kan echter nog wel enkele jaren duren voordat deze aanbeveling onderdeel van de 
Europese regelgeving is geworden door toevoeging aan de NC RfG en door nationale implementatie 
van de aldus aangevulde NC RfG. 
Er zijn twee redenen om niet te wachten op een aangevulde NC RfG en de nationale implementatie 
van die aanvulling, maar, bij wijze van overgangsregeling, materieel hetzelfde te regelen in de 
Nederlandse Nee: 
1. Er zijn momenteel al enkele aansluitingen van energieopslagfaciliteiten en de snelle 

ontwikkelingen in het kader van de energietransitie zorgen er voor dat dit aantal op korte termijn 
snel gaat toenemen. 

2. De NC ER stelt in de emergency-situatie bepaalde bedrijfsvoeringseisen aan 
energieopslagfaciliteiten die alleen uitvoerbaar zijn als deze installaties over de desbetreffende 
eigenschap beschikt. 

De strekking van dit voorstel is om Nee 2.16 aan te vullen met een artikellid dat een nadere duiding 
geeft aan de verwijzing naar hoofdstuk 3 van de Nee. Om de uitvoering van de NC ER ten aanzien 
van energieopslagfaciliteiten mogelijk te maken, dient tevens voorgeschreven te worden dat de 
energieopslagfaciliteit voorzien is van een frequentie-afhankelijk relais dat er zorg voor draagt dat in 
geval van toepassing van de LFDD de energieopslagfaciliteit die zich in de oplaadmodus bevindt 
ofwel omschakelt naar de ontlaadmodus ofwel direct wordt uitgeschakeld. Voor 
energieopslagfaciliteiten die deelnemen aan vraagsturing is daarnaast het relevante deel van de 
Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) van toepassing, alsmede paragraaf 4.2 van de Nee. 
Tenslotte dient ook voor dit soort aansluitingen c.q. installaties de gegevensuitwisseling zoals die in 
hoofdstuk 13 van de Nee is omschreven, geregeld te worden. Die gegevensuitwisseling zal 
grotendeels samenvallen met die tussen een aangeslotene met een elektriciteitsproductie-eenheid en 
een netbeheerder, maar zal wellicht ook elementen omvatten aangaande een verbruiksinstallatie die 
deelneemt aan vraagsturing. Omdat het hier een relatief nieuw domein betreft, lijkt het ons verstandig 
om de gegevensuitwisseling tussen een aangeslotene met een energieopslagfaciliteiten en een 
netbeheerder nog niet volledig uitgewerkt in de Nee op te nemen, maar vooralsnog te volstaan met 
het van overeenkomstige toepassing verklaren van de relevante bepalingen voor aansluitingen van 
elektriciteitsproductie-eenheden en vraagsturing leverende verbruiksinstallaties. 
V Aansluitcapaciteit en schijnbare belasting (Nee 2.25, 2.33) 
In Nee 2.25, tweede lid, is sprake van een aansluitcapaciteit van 5,5 kVA. In Nee 2.33, eerste en 
tweede lid, is sprake van een gelijktijdige schijnbare belasting van 5,5 kVA. Deze waarde van 5,5 kVA 
stamt nog uit de tijd dat de nominale laagspanning in Nederland 220 Volt was. Hoewel de nominale 
laagspanning inmiddels al geruime tijd 230 Volt is, zijn de desbetreffende waarden in de Nee daaraan 
niet aangepast. Door middel van dit voorstel wordt de waarde van 5,5 kVA gewijzigd in 5,75 kVA. 
VI Aanpassing naar aanleiding van de FCR-methodologie (Nee 9.23) 
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Per 1 juli 2019 is de FCR-methodologie in werking getreden. De meest in het oog lopende 
veranderingen zijn dat er in plaats van wekelijkse veiling voortaan sprake zal zijn van werkdagelijkse 
veiling op D-2 voor elke dag en dat de 'pay as bid' prijssystematiek verruild wordt voor marginale 
beprijzing. 
De tekst van Nee 9.23 biedt op zich ruimte voor deze wijzigingen. In onderdeel c is immers sprake van 
'minimaal eenmaal per week' en 'niet langer dan een week'. Onderdeel d schrijft voor dat een overstap 
van 'pay as bid' naar 'day-ahead-clearingprijs' kan plaatsvinden met een vooraankondiging van 
minimaal drie maanden. Daarbij dient te worden bedacht dat de aanduiding 'day-ahead-clearingprijs' 
hier strikt genomen niet op z'n plaats is. De oorspronkelijk in dit artikel opgenomen en verder niet 
gedefinieerde aanduiding 'clearing prijs' beoogde marginale beprijzing aan te duiden. 
Er is derhalve behoefte aan het wegnemen van overlap en mogelijke strijdigheden tussen de FCR- 
methodologie en de actuele tekst van Nee 9.23. Dat kan wat ons betreft als volgt: 
- De inhoud van onderdeel b wordt in de FCR-methodologie geregeld in artikel 6.1 ten aanzien van 

de drempelwaarde van 1 MW en in artikel 5.1 ten aanzien van het symmetrisch bieden. 
- De inhoud van onderdeel c wordt in de FCR-methodologie geregeld in artikel 4 ten aanzien van de 

frequentie van de veiling en in artikel 5 ten aanzien van de productduur 
- De inhoud van onderdeel d wordt in de FCR-methodologie geregeld in artikel 8.2. Daar is de 

systematiek van marginale beprijzing voorgeschreven. 
Deze drie onderdelen van Nee 9.23 kunnen derhalve vervallen. 
Het huidige onderdeel a met de verplichting voor TenneT om de gedetailleerde 
contracteringsspelregels op zijn website te publiceren, blijft gehandhaafd. 
Om de relatie tussen Nee 9.23 en de FCR-methodologie expliciet te maken, wordt aan de aanhef van 
Nee 9.23 een verwijzing naar de FCR-methodologie toegevoegd en wordt deze volzin het eerste lid. 
Het huidige onderdeel a wordt het tweede lid. 
Het is de bedoeling om per 1 juli 2020 opnieuw een wijziging toe te passen bij de FCR-contractering. 
Dan wordt overgestapt op dagelijks veiling op D-1 voor perioden van vier uur. Voor de wijziging per 1 
juli 2020 is geen afzonderlijke wijziging van de Netcode elektriciteit nodig aangezien dat in de FCR- 
methodologie geregeld is. 
VII Aanpassing in verband met onafhankelijke BSP (Nee 10.39) 
De Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) maakt onderscheid tussen een balancerings- 
verantwoordelijke (BRP) en een aanbieder van balanceringsdiensten (BSP). Tot nog toe werden de 
balanceringsdiensten vooral geleverd door grote, centrale, elektriciteitsproductie-eenheden, veelal 
rechtstreeks aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. In dat geval is er een één op één relatie 
tussen de BSP, de aansluiting van de reserveleverende elektriciteitsproductie-eenheid en de BRP op 
die aansluiting. In de toekomst zal reservelevering ook kunnen plaatsvinden door kleinere 
elektriciteitsproductie-eenheden en reserveleverende verbruiksinstallaties aangesloten op regionale 
elektriciteitsnetten. In een dergelijk geval treedt de aangeslotene niet zelf op als BSP, maar is sprake 
van aggregatie van de reservelevering door middel van een derde partij, doorgaans aggregator 
genoemd. In een dergelijke situatie is het niet meer vanzelfsprekend dat er een één op één relatie is 
tussen de BSP, de aansluiting van de reserveleverende elektriciteitsproductie-eenheid of 
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verbruiksinstallatie en de BRP. Een bieding voor reservelevering van een BSP kan bestaan uit 
bijdragen van verschillende aansluitingen waarop verschillende BRP's actief kunnen zijn. Op tal van 
plaatsen in de Europese codes en in de Nee wordt al rekening gehouden met deze situatie. Deze 
inhoudelijke codewijziging dient ertoe dat ook in Nee 10.39, vijfde lid, onderdeel a, expliciet wordt 
gemaakt dat een bieding voor regelvermogen kan zijn samengesteld uit bijdragen van verschillende 
reserveleverende elektriciteitsproductie-eenheden of verbruiksinstallaties op verschillende locaties. De 
verwijzing naar 'de BSP' wordt gewijzigd in een verwijzing naar 'de geactiveerde aansluitingen'. 
De werkwijze van biedingen van een BSP die afkomstig zijn van aansluitingen waarvoor verschillende 
BRP's verantwoordelijk zijn, is voor ons nieuw. Op dit moment achten we de bovengenoemde 
tekstueel kleine maar inhoudelijk substantiële wijziging voldoende om deze werkwijze mogelijk te 
maken. Praktijkervaring zal uitwijzen of evaluatie en verdere verfijning van de regeling op een later 
moment noodzakelijk is. Daarbij is het niet onwaarschijnlijk dat de geactiveerde energie in de 
toekomst altijd van de BSP gaat komen, ook al is er slechts sprake van één aansluiting en dus van 
één BRP. 
Daarnaast bevat Nee 10.39, derde lid, onderdeel c, een storende verwijzingsfout. De verwijzing naar 
het 'zesde lid' moet vervangen worden door een verwijzing naar het 'vijfde lid'. In dat vijfde lid wordt 
immers het volume bepaald dat aan de BSP wordt toegerekend en dus wordt gecorrigeerd op de 
onbalans. 
VIII Aanpassing in verband met gewijzigde planning marktkoppelingsalgoritme (Nee 12.16) 
Medio februari heeft de Multi regional price coupling Joint Steering Committee (MRC JSC) besloten 
dat het marktkoppelingsalgoritme meer tijd beschikbaar krijgt voor het berekenen van de 
marktkoppelingsresultaten. De aanleiding voor dat besluit is dat de afgelopen jaren diverse wijzigingen 
zijn geweest in de topologie. Onder andere toevoegen van regio's, de introductie van de 
biedzonegrens tussen Duitsland en Oostenrijk, de ingebruikstelling van Nemolink en in de nabije 
toekomst van COBRA. De extra tijd die het marktkoppelingsalgoritme beschikbaar krijgt (in totaal 10 
minuten extra), kan niet worden opgevangen in de bestaande procestijden. Gevolg is dat het tijdstip 
waarop de fallback procedure wordt toegepast, wordt gewijzigd van 13:50 uur naar 14:00 uur. Omdat 
het tijdstip "13:50 uur" is vastgelegd in Nee 12.16, tweede lid, is een codewijziging nodig. 
Om te voorkomen dat we in de toekomst opnieuw een codewijziging moeten doorvoeren als er 
opnieuw een wijziging van dit tijdstip zou zijn, is het ons voorstel om de expliciete vermelding van het 
tijdstip waarop de fallback procedure moet worden toegepast, te verwijderen uit de Nee. 
IX Informatie over vermogen zonnepanelen en omvormers type A (Nee 13.2) 
In Nee 13.1, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 4° en in 13.2, tweede lid, onderdeel e, subonderdeel 
3°, wordt voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B tot en met D voorgeschreven dat, indien 
het een zonnepark betreft, naast de maximumcapaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid, in 
plaats van het nominale vermogen van de opwekkingseenheid (de 'generator') het totale vermogen 
van alle zonnepanelen van de elektriciteitsproductie-installatie alsmede het totale vermogen van alle 
omvormers van de elektriciteitsproductie-installatie moet worden aangeleverd. Voor 
elektriciteitsproductie-eenheden van het type A wordt alleen de maximumcapaciteit gevraagd, ook al 
betreft het een elektriciteitsproductie-eenheid bestaande uit een aantal zonnepanelen en een aantal 
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omvormers. Dat onderscheid is niet logisch. Dat onderscheid kan worden weggenomen door in Nee 
13.2, tweede lid, onderdeel e, subonderdeel 3° te verplaatsen naar het eerste lid. 
Daarnaast is de aanduiding 'een zonnepark' enigszins ongelukkig gekozen, omdat die niet 
gedefinieerd is. Het gaat om de situatie dat er een elektriciteitsproductie-installatie is die bestaat uit 
meerdere zonnepanelen en meerdere omvormers. In dat geval is niet het vermogen van de 
individuele opwekkingseenheid ('generator') van belang, maar het totale vermogen van alle 
zonnepanelen en van alle omvormers tezamen. 
Dat van zonneparken zowel het totale vermogen van de zonnepanelen als het totale vermogen van de 
omvormers dient te worden aangeleverd, heeft te maken met de beoordeling van de 
transportprognoses. Het totale vermogen van de omvormers is bepalend voor de hoogte van het op 
het net in te voeden vermogen. Het totale vermogen van de zonnepanelen geeft informatie over de 
bedrijfstijd van de invoeding. Als het totale vermogen van de zonnepanelen substantieel groter is dan 
het totale vermogen van de omvormers, is de bedrijfstijd dienovereenkomstig langer. 
X Dagcontracten voor noodvermogen (Nee Bijlage 10) 
In bijlage 10, eerste lid, van de Nee, staat dat "een BSP balanceringscapaciteit noodvermogen kan 
aanbieden met een contract voor de duur van tenminste een maand of kwartaal". In artikel 6, negende 
lid, van de nieuwe Verordening (EU) 2019/943 betreffende de interne markt voor elektriciteit 
(onderdeel van het Clean Energy Package) is aangaande contracten voor balanceringscapaciteit 
opgenomen dat dat dagcontracten dienen te zijn. Het desbetreffende onderdeel van deze verordening 
wordt op 1 januari 2020 van toepassing. Daarom is het wenselijk om de aangehaalde passage uit 
bijlage 10 van de Nee voor die datum aangepast te hebben. Deze wijziging heeft geen consequenties 
voor regionale netbeheerders. Hij ziet uitsluitend op de relatie tussen TenneT en de noodvermogen 
leverende BSP's. De wijziging heeft geen zelfstandige rechtsgevolgen, want die vloeien reeds voort uit 
de genoemde verordening. De wijziging heeft uitsluitend tot doel om de strijdigheid tussen de tekst uit 
de Nee en de verordening weg te nemen. 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is geen sprake van samenhang met andere lopende codewijzigingen. 
Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Gelet op de grote verscheidenheid in onderwerpen die in dit verzamelcodewijzigingsvoorstel aan de 
orde komen, worden verschillende van de in artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, 
genoemde belangen gediend door dit voorstel. Afgezien van de puur tekstuele aanpassingen wordt 
per onderdeel hieronder opgesomd welk belang daardoor gediend wordt: 
• de centrale maatregelen tegen het optreden van transiënte overspanningen ten gevolge van 

schakelen in sterk verkabelde hoogspanningsnetten dragen bij aan het belang uit onderdeel d 
(doelmatig handelen van afnemers) en e (goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders); 

• het onderscheid tussen aansluitingen van distributienetten en van gesloten distributiesystemen en 
de aanpassing van de planning van de T-prognoses van RNB-aangeslotenen naar de RNB 
dragen bij aan het belang uit onderdeel b, namelijk het doelmatig functioneren van de 
elektriciteitsvoorziening; 
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• de aansluitvoorwaarden voor energieopslagfaciliteiten dragen bij aan het belang uit onderdeel b 
(duurzaam, milieuhygiënisch verantwoord), c (ontwikkeling handelsverkeer) en d (doelmatig 
handelen van afnemers); 

• de informatie over vermogen zonnepanelen en omvormers type A dragen bij aan het belang uit 
onderdeel b (duurzaam en doelmatig functioneren van de elektriciteitsvoorziening); 

• de aanpassingen naar aanleiding van de FCR-methodologie alsmede de onafhankelijke BSP met 
portfolio verdeeld over verschillende aansluitingen, de gewijzigde planning van het 
marktkoppelingsalgoritme en de dagcontracten voor noodvermogen zijn gerelateerd aan de 
implementatie van de Europese codes en derhalve te herleiden tot onderdeel h, aangezien de 
Europese codes gebaseerd zijn op Verordening 714/2009; 

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 29 augustus 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 26 september 2019. Het op dit voorstel 
betrekking hebbende deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. 
De tijdens deze bijeenkomst ontvangen commentaren hebben geleid tot de volgende aanpassing van 
het voorstel: 
• Het onderdeel met betrekking tot de planning van de transportprognoses van aangeslotenen op 

distributienetten is uit het voorstel verwijderd. Dat onderdeel zal eest nader worden afgestemd 
met de BRP's in de gezamenlijke Werkgroep ter implementatie van de GLDPM. 

• De toelichting op onderdeel IX is aangevuld met een alinea waarin wordt uitgelegd waarom in 
geval van een zonnepark zowel het totale vermogen van de zonnepanelen als het totale 
vermogen van de omvormers dient te worden aangeleverd. 

Besluitvorming en inwerkingtreding 
Gegeven de urgentie van enkele onderdelen van dit voorstel verzoeken wij u om de besluitvorming 
over en inwerkingtreding van de gevraagde wijzigingen zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden. 
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). 
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Tarievencode elektriciteit 
( ) 

3.2.2 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; 

21 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 congestie, het toepassen van congestiemanagement en de handhaving van de spannings- en blindvermogenshuishouding; 
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 zeals 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 ais gevolg van de interactie van een wisselstfoomkabel langer dan 5 km, deel uitmakend van de aansluiting of de installatie van een aangeslotene, on de netconfiguratie ter plaatse als bedoeld in artikel 2.15. derde lid, van 

de Netcode elektriciteit; b. de transportonafhankelijke kosten, zijnde: 1°. de kosten van verwerking van meetgegevens (hoofdstuk 5 en 6 van 
de Informatiecode elektriciteit en gas); 2°. de kosten voor beheer van het aansluitingenregisten 

31 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 61 de kosten voor het afhandelen van switch- en verhuisberichten. 
( ) 

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 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 netzijde van de aansluiting; 
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b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vlffde-zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998; 
( ) 
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 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 netzijde van de aansluiting; b. de afzonderlijke installaties als bedoeld in onderdeel a, zich op dezelfde onroerende zaak bevinden, met uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vijfde zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998; 
( ) 

( ) 
Artikel 2.9 

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 uitzondering van aansluitingen als bedoeld in artikel 1, vijfde-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 ontoelaatbare 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 of resonantie 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 verantwoordelijkheid 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. 
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. 
2. De aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot invoeding, opdat de netbeheerder eventueel noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren. 
3. Indien het bedrijfsmiddel dat tot invoeding in het net van de netbeheerder kan leiden, als bedoeld in het eerste lid, een energieopslagfaciliteit betreft: a. zijn de relevante onderdelen van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
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en de relevante onderdelen van hoofdstuk 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat: 1°. een synchroon gekoppelde energieopslaqfaciliteit voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op synchroon gekoppelde elektriciteitsproductie-eenheden; 
2°. een niet-synchroon gekoppelde energieopslagfaciliteit voldoet aan de bepalingen die van toepassing ziin op power park modules; 
3°. een energieopslagfaciliteit 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 zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type A: 4°. een energieopslagfaciliteit 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 zjjn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type B; 5°. een eneroieonslagfaciliteit 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 energieopslagfaciliteit met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 60 MW voldoet aan de bepalingen 
die van toepassing zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het type D. b. beschikt de eneroieopslaofaciliteit over de mogelijkheid tot het 

automatisch overschakelen van de opslagmodus naar de opwekkingsmodus als bedoeld in artikel 15, derde lid, onderdeel a. van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), alsmede over de mogelijkheid tot automatisch ontkoppelen als bedoeld in artikel 15. derde lid, onderdeel b. 
van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER): c. ziin de relevante artikelen van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC en 
paragraaf 4.2 van overeenkomstige toepassing indien de eneroieopslaafaciliteit vraagsturing levert aan een netbeheerder; d. ziin voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een energieopslagfaciliteit 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, 13.13 en 13.23 of 13.4. 13.14 en 13.24 van overeenkomstige toepassing indien de energieopslaofaciliteit vraaosturino levert aan een netbeheerder. 

( ) 
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 [>.5 5.75 kVA wordt aangesloten op een net met een spanningsniveau van 0,23 kV; 

b. groter dan 5 5 5.75 kVA en kleiner dan of gelijk aan 60 kVA wordt aangesloten op een net met een spanningsniveau van 0,4 kV; 
( ) 

[16-04-20001 besluit 00-011 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
(06 11-2019] voetstel BR 2019-1631 

Artikel 2.33 
1. Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder geen grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5.5 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. 
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2. Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder een grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5r5-5.75 kVA. dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, 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 9.23 
L De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet contracteert de initiële FCR-verplichtingr444f doet dit overeenkomstig de eisen die aan hem gesteld zijn ten aanzien van het contracteren van energie en vermogen op een marktconforme, transparante en non-discriminatoire wijze als volgfc-met inachtneming van de methodologie op basis van artikel 33 van de Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB) betreffende de samenwerking tussen meerdere Europese transmissiesysteembeheerders om balanceringscapaciteit gezamenlijk in te kopen en uit te wisselen. 
a2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zaf-maakt een gedetailleerde beschrijving van het contracteringsmechanisme, de administratieve en technische eisen en regels waaraan voldaan moet worden om deel te kunnen 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. &—De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal een 

drempelwaarde hanteren voor biedingen van maximaal 1 MW, waarbij wel vedaegt mag worden dat een bieding voor opregelende primaire reserve dient te worden gecombineerd met een bieding voor afregelende primaire reserve zal minimaal eenmaal waarvoor gecontracteerd wordt 
reserve zal de aangeboden prijs een-vooraankondiging van minimaal hoogspanningsnet, 4n 

fflarkt daar aanleiding toe 
geven, overstappen op de day-ahead-dearingprijs als contract pójs. 

( ) Artikel 10.39 
1- ( ) 3. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet activeert een bieding balanceringsenergie door een vermogensrichtwaarde uit te sturen aan een BSP. Hierdoor is de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet gehouden 

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 BRPls voor de geactiveerde aansluiting(en) of allocatiepunt(en) met de onbalansaanpassing, bestaande uit de som van alle aan hem toegerekende 

volumes bepaald op grond van het zesée-vijfde lid. 
4. ( ) 
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 richting is geactiveerd. Daartoe telt hij het volgende bij elkaar op: 

a. voor een bieding regelvermogen: de som van de tijdens een onbalansverrekeningsperiode aan de ESP-geactiveerde aansluitingen 
toegekende vermogensrichtwaardes; b. voor een bieding reservevermogen: het door de BSP aangeboden vermogen vermenigvuldigd met de leveringsperiode; 

c. voor noodvermogen: het verschil tussen door de BSP geleverde energie op 
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basis van gemeten 5-minutenwaarden gedurende de volledige activeringstijd, leveringsperiode en deactiveringsperiode, en de waarde van de energie die BSP uitwisselt op het leveringspunt in de 5-minutenperiode onmiddellijk voorafgaand aan de 5-minutenperiode waarin de afroep plaats vindt. 
6. ( ) 
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 onbalansverekeningsperiode 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 landgrensoverschrijdende 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, em 13:30 uur 20 minuten voor het toepassen van de fallback procedure nog niet heeft plaatsgevonden, laat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 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 fallback 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 resoftateo worden uitedijk om 44^00 uur gepubliceerd. d. Indien de expliciete toewijzing wordt toegepast (en de resultaten daarvan worden gebruikt), heropenen de NEMO's hun orderboeken, zodat marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld hun biedingen aan te passen. 
3. ( ) 
( ) 
Artikel 13.1 
1. Een aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, verstrekt de netbeheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-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° 
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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 
1. 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. 
2. In aanvulling op het eerste lid verstrekt een aangeslotene, die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C of D de structurele gegevens van die elektriciteitsproductie-eenheid, te weten: a. het minimale en maximale af te geven werkzaam vermogen en blindvermogen; b. welk type spanningsregeling, als bedoeld in artikel 3.26, zevende lid, van toepassing is alsmede de plaats in het net waarop de regeling werkzaam is; 

c. de regelcapaciteit voor spanning en blindvermogen; d. de belasting ten behoeve van het eigen bedrijf; e. de gegevens en modellen van elke opwekkingseenheid die deel uitmaakt van de elektriciteitsproductie-eenheid, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie, te weten: 1°. 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 subonderdeel 2° niet van toepassing^ plaats van het in subonderdeel 2° genoemde nominale vermogen per opwekkingseenheid het totale vecmogen van alle zonnepanelen van 4e elektriciteitsproductie-instaUatie en het totale vermogen van de 
omvormers van de elektriciteitsproductie-installatie; 4°. ( ) 

( ) 
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 dag. 
2. ( ) 
( ) 
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voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: 

VEMW: 
NWEA: 
PAWEX: 
E-NL: 
VA: 
Holland Solar: 
PAWEX: 
EFET: 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met leveren, 
transporteren en meten van energie: 
NEDU: , , 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 
NBNL: 
TenneT: 

Afwezig GOGEN, Consumentenbond, FME-CWN, NOGEPA, NVDE, UNETO-VNI, VEDEK, 
Vereniging Eigen Huis, VGGP, VGN, VMNED, VNCI, VNO-NCW en VOEG 

( ) 
4. Concept codewijzigingsvoorstel verzamelwijzigingen elektriciteit (D-2019-09880) 
PAWEX: is de aangeslotene nog verplicht filters aan te schaffen als de injectie van harmonischen te 
groot blijft. 
TenneT: Het gaat specifiek over de situatie datje zowel een aansluiting hebt met een lange kabel als 
een deelnet waarin relatief veel verkabeling plaatsvindt. Er kunnen dan zowel ten gevolge van de 
aansluiting als van het net transiënten voorkomen. 
PAWEX: Onderscheid tussen distributienet en gesloten distributiesystemen. De wijziging heeft 
volgens het voorstel geen consequenties voor aangeslotenen of voor andere partijen. Waarom is deze 
wijziging dan nodig? 
TenneT: De Netcode van december 2018 zou, letterlijk genomen, betekenen dat TenneT alle gesloten 
distributiesystemen zou moeten behandelen zoals de regionale netbeheerders die op het net van 
TenneT zijn aangesloten. Voor sommige dingen, zoals power quality is dat niet redelijk. Er zouden 
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dan geen spelregels gelden voor de aansluiting tussen een GDS-net en het TenneT-net. In de praktijk 
worden de industriële GDS-en met betrekking tot Power Quality hetzelfde behandeld als 'gewone' 
industriële aangeslotenen. Het gaat om een formalisering van de praktijk. 
E-NL: Onderwerp VII, onafhankelijke BSP met portfolio verdeeld over verschillende aansluitingen. 
Wat wordt er bedoeld met: ‘In een dergelijke situatie is het niet meer vanzelfsprekend dat er een één 
op één relatie is tussen de BSP, de aansluiting van de reserve leverende elektriciteitsproductie- 
eenheid of verbruiksinstallatie en de BRP'? 
TenneT: voor 1 februari was het verschijnsel BSP als instituut niet bekend. Bij een aansluiting met 
erachter een reserveleverende eenheid werd alle communicatie tussen TenneT en de productie- 
eenheid door de PV-er afgehandeld. De PV-er is BRP-er geworden en de BSP is nieuw 
geïntroduceerd. De BRP-er is een zuivere programmaverantwoordelijke. De BSP-er heeft de rol van 
het leveren van reservevermogen of noodvermogen. Zolang er op een aansluiting maar één partij 
actief is, maakt dat niet uit. Het kan gebeuren dat er achter een aansluiting twee reserveleverende 
eenheden zitten. Dan kan dat in theorie bij verschillende BSP’s zijn ondergebracht. Omgekeerd is ook 
mogelijk: er is een BSP die over verschillende aansluitingen vraagsturing levert. Die heeft één BSP- 
portfolio, maar niet alle aansluitingen zitten bij dezelfde PV-er (BRP's). De oude tekst hield met deze 
situatie geen rekening. Het voorstel beoogt te regelen dat er niet noodzakelijkerwijs op een aansluiting 
altijd maar één BRV en één BSP zit. 
E-NL: Onderwerp VIM. Aanpassing in verband met gewijzigde planning marktkoppelingsalgoritme. 
Blijft door verschuivingen in de tijd de fallback procedure nog realistisch? 
TenneT: onder meer om die reden is het tijdstip niet meer in de code opgenomen. De fallback voor de 
meeste verbindingen zit al in de Europese regelgeving. Voor zover nog in de code heeft het alleen 
betrekking op NorNed en Cobra. Het tijdstip dat in de Nederlandse codes stond, past niet meer in de 
andere procedures. 
E-NL: Onderwerp X. Planning T-prognoses van RNB-aangeslotenen naar RNB. E-NL maakt zich 
zorgen over de operationele deadlines voor aanlevering door de aangesloten partijen. 
TenneT: Wat zou een werkbaar alternatief kunnen zijn? Er is een mogelijkheid om de tijd te 
verruimen. 
E-NL beraadt zich hier intern over. Afgesproken wordt dat dit issue eerst in de Werkgroep GLDPM 
inhoudelijk wordt afgestemd met RNB's en BRP's. 
VEMW: Onderwerp I. Centrale maatregelen tegen het optreden van transiënte overspanningen ten 
gevolge van schakelen in sterk verkabelde hoogspanningsnetten. VEMW heeft er geen beeld bij 
hoeveel kosten dit kan veroorzaken en vraagt in welke ordegrootte dit kan liggen. 
TenneT: Het gaat niet over wind op zee, maar over situaties met een aansluiting op een lange kabel 
op een net waar ook relatief veel verkabeling in zit. TenneT heeft een project waar vrijwel zeker 
filtering zal moeten worden toegepast en een project waar het misschien moet. De kosten voor de 
filtering bedragen hooguit 1% van de totale verkabelingsprojectkosten. 
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VEWIW: zullen dit soort situaties in de toekomst vaker voorkomen? 
TenneT: kijkend naar de maatschappelijke trend dat bovengrondse lijnen steeds minder geaccepteerd 
worden wel. Regionale overheden zullen steeds vaker vragen om te verkabelen. Bij aansluitingen met 
lange kabels kan het een gezamenlijk probleem worden. 
VEMW: Pagina 5. Onderwerp VI. Aanpassing naar aanleiding van de FCR-methodologie. Waarom is 
er specifiek voor de prijssystematiek gekozen? 
TenneT: De FCR-methodologie geeft een aantal randvoorwaarden, waaronder deze twee aspecten. 
In de Nederlandse code staan spelregels rond FCR, die aan de Europese methodologie moesten 
worden aangepast. 
VEMW: Pagina 6. Onderwerp VII. Onafhankelijke BSP met portfolio verdeeld over verschillende 
aansluitingen. Waarom is er gekozen voor reserve leverende per productie-eenheid? 
TenneT: De passage in de brief heeft te maken met de discontinuïteit. Vraagsturing levering is een 
relatief nieuw verschijnsel. Reservelevering d m v. vraagsturing is inderdaad ook reservelevering. 
VEMW: Pagina 6. Onderwerp VII. De zin: ‘Daarbij is het niet onwaarschijnlijk dat de geactiveerde 
energie in de toekomst altijd van de BSP gaat komen, ook al is er slechts sprake van één aansluiting 
en dus van één BRP’. Balanceringsenergie wordt echter per definitie door een BSP aangeboden, en 
niet een BRP. Deze zin verdient verduidelijking. 
TenneT: Tot voor kort ging dit allemaal via de PV-er. Als er verder in die relatie niets verandert, zal 
TenneT niet krampachtig zeggen datje geen BRP-er bent, maar BSP-er. Discontinuïteit alleen waar 
het nodig is en niet waar het niet nodig is. De BRP-er is voor de balancering op de aansluiting en de 
BSP-er is voor de reservelevering. De een ontvangt een dienst van TenneT en de ander levert een 
dienst aan TenneT. Bestaande contracten lopen door. 
Holland Solar: Onderwerp IX. Informatie over vermogen zonnepanelen en omvormers type A. Wat is 
de achtergrond hiervan? Wat moet er aan capaciteit van een installatie worden gerapporteerd? 
TenneT: Zowel de capaciteit van de panelen als de omvormers spelen een rol. Netbeheerders willen 
weten wat invloed kan hebben op het net. Dus het totaal vermogen van de omvormers en het totaal 
vermogen van alle panelen. Dat was voor categorie A niet goed omschreven. Voor de categorieën 
B,C en D was dat wel het geval. 
Holland Solar: Waarom zou je het vermogen van de panelen willen weten? 
TenneT gaat dit na. 
NWEA: Onderwerp X. Hier is wel een tijdstip in de code opgenomen, terwijl in andere voorstellen een 
marge wordt genoemd. Kan dit aangepast worden in een tijdvenster? 
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TenneT: het is belangrijk om een tijdstip vast te stellen, omdat na een bepaalde tijd de T-prognose 
niet meer meegenomen kan worden. De aanlevertijd door TenneT aan het gemeenschappelijke 
Europese systeem ligt vast en de aanlevering van de T-prognoses aan Tennet ligt vast. Het voorstel 
beoogde de RNB tijd te geven om de prognoses aan te leveren. Er vindt nog verder overleg plaats 
met RNB's en BRP’s in de Werkgroep GLDPM. TenneT besluit het tijdstip uit het voorstel te halen en 
dit in de werkgroep te bespreken. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering er unaniem mee akkoord gaat om het voorstel zonder 
het genoemde tijdstip naar ACM te sturen. 
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