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Onderwerp 
Codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van de KORRR en andere wijzigingen m.b.t. gegevensuitwisseling 

Geachte mevrouw Leijten, 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 
als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft met name wijzi- 
gingen in de Netcode elektriciteit die zijn ingegeven door de methodologie op basis van artikel 40, 
zesde lid, van Verordening (EU) 2017/1484 (GL SO)1, op basis van de Engelse titel doorgaans aange- 
duid als KORRR2. Daarnaast is ook gekeken naar de eventuele consequenties voor de Netcode elek- 
triciteit van enkele andere methodologieën die op basis van de GL SO zijn opgesteld en zijn enkele 
andere wijzigingen met betrekking tot gegevensuitwisseling meegenomen. 
Aanleiding tot het voorstel 
Ten tijde van de opstelling van het codewijzigingsvoorstel waarop hoofdstuk 13 van de Netcode elek- 
triciteit is gebaseerd, waren de methodologieën op basis van de artikelen 40(6) (KORRR), 75 (CASM) 
en 84 (RAOCM) van de GL SO nog niet beschikbaar in definitieve vorm. Inmiddels zijn ze dat wel. De 
KORRR is op 19 januari 2019 door de gezamenlijke EU toezichthouders goedgekeurd en de beide 
andere methodologieën zijn op 19 juni 2019 door ACER vastgesteld. 
Inhoud van het voorstel 
Bijlage 1 bij dit voorstel bevat de integrale tekst van de artikelen van de Netcode elektriciteit, die ten 
gevolge van het onderhavige voorstel dienen te worden gewijzigd. De daarin gebruikte kleuren heb- 
ben de volgende betekenis: 
1 Verordening (EU) 2017/1485 van de commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen. 2 All ISOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 es- tablishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation, in Nederland goedgekeurd bij besluit ACM/UIT/505356 d.d. 19 januari 2019. 
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- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst, 
paars weergegeven tekst betreft wijzigingen uit ontwerpbesluit ACM/U117520760 d.d. 18 oktober 
2019 (dossier ACM/19/036598) ter implementatie van de NC DCC, 
lichtblauw weergegeven tekst betreft wijzigingen uit ontwerpbesluit ACM/UIT/509733 d.d. 21 no- 
vember 2019 (dossier ACM/18/034674) ter implementatie van de NC ER, 
rood weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 
Toelichting op het voorstel 
Om de vraag te beantwoorden wat de consequenties van de KORRR zijn voor de Netcode elektriciteit 
is een analyse gemaakt van de integrale tekst van de KORRR. De elementen uit die analyse die rele- 
vant zijn voor eventuele aanpassing van de Netcode elektriciteit, worden hierna achtereenvolgens be- 
handeld. 

Artikel 1, vierde lid, van de KORRR, zou zo geïnterpreteerd kunnen worden dat een GDS in het 
kader van gegevensuitwisseling net zo behandeld moet worden als een regionaal distributienet. 
Wij zijn van mening dat voor GDS-en maatwerk mogelijk moet zijn. Dat is ook in de artikelen 
13.15 en 13.17, beide het negende lid, van de Netcode elektriciteit vastgelegd. Conclusie: geen 
codewijziging nodig. 
Wat ten aanzien van de gegevensuitwisseling met GDS-en in hoofdstuk 13 nog onvoldoende uit 
de verf komt, is het onderscheid tussen: 

1. GDS-beheerders die ten behoeve van de derdentoegang op grond van artikel 5.8 mee- 
doen aan het elektronisch berichtenverkeer (zelf of via Anexo, Fudura of Kenter, infor- 
meel in die rol aangeduid als "faciliterend netbeheerder" of "FNB"); 

2. GDS-beheerders die ten behoeve van de derdentoegang de marktfacilitering uit laten 
voeren door hun BRP door middel van zogenoemde door- of suballocatie; en 

3. GDS-beheerders die geen derdentoegang kennen op hun GDS. 
In de artikelen 13.15 en 13.17 staat nu dat deze artikelen van overeenkomstige toepassing zijn op 
GDS-en. Maar we hebben niet geregeld wie de gegevens namens de GDS beheerder aan moet 
leveren in het geval dat deze dat niet zelf doet. Gewone aangeslotenen (uit de artikelen 13.11 t/m 
13.4) laten dat doorgaans door hun BRP doen. Voor de GDS-en uit de categorie 2 en 3 ligt het 
voor de hand om dat ook door de BRP te laten doen, maar voor GDS-en uit de eerste categorie 
lijkt de FNB een betere kandidaat. Conclusie: We stellen een netcodewijziging voor in artikel 
13.15 en 13.17, negende lid om voor categorie 1 in de code op te nemen dat deze categorie 
GDS-en de gegevens ofwel zelf aanlevert ofwel dat laat doen door de partij die in zijn opdracht 
optreedt als 'faciliterend netbeheerder'. De beide andere categorieën GDS-en doen het net als de 
'gewone' aangeslotenen zelf of laten het hun BRP doen. 
Artikel 1, vijfde lid, onderdeel e, van de KORRR, schrijft voor dat TenneT de DSB’s moet con- 
sulteren bij de toepassing van de KORRR. Deze materie staat in ons geval in paragraaf 13.5 van 
de Netcode elektriciteit en die is gebaseerd op het principe van de verantwoordelijkheid van de 
gezamenlijke netbeheerders. Wij doen dus meer dan de KORRR voorschrijft. Conclusie: geen co- 
dewijziging nodig. 
Artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de KORRR, regelt dat als er in de KORRR verwezen 
wordt naar andere wet- en regelgeving, altijd de actuele van toepassing zijnde versie van die wet- 
en regelgeving bedoeld is. Artikel 15.1, derde lid, van de Netcode elektriciteit en artikel 6.3.6 van 
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de Meetcode elektriciteit bevatten een vergelijkbare bepaling voor verwijzing vanuit de code naar 
technische normen. We vinden het wenselijk om deze artikelen naar analogie van de KORRR te 
verbreden met andere wet- en regelgeving. Conclusie: we stellen voor om artikel 15.1, derde lid, 
van de Netcode elektriciteit en artikel 6.3.6 van de Meetcode elektriciteit te verbreden met andere 
wet- en regelgeving. De wijze waarop normen worden aangeduid, wordt aangepast aan het 
woordgebruik uit Richtlijn 2012/27/EU, de artikelen 2.12 en 2.13. 
Artikel 2, vijfde lid, van de KORRR, schrijft voor dat in de KORRR met 'real time’ de actuele toe- 
stand van een elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie of netelement bedoeld wordt. 
Artikel 10, vijfde lid, van de KORRR, schrijft vervolgens voor dat de TSB een updatefrequentie 
van real-time data voor zijn regelzone vaststelt. Deze mag niet langer zijn dan 1 minuut. De even- 
knie van artikel 2, vijfde lid, van de KORRR, is artikel 13.29 van de Netcode elektriciteit. Aan arti- 
kel 10, vijfde lid, van de KORRR is tot op heden nog geen invulling gegeven. Idealiter zouden we 
de verversingsfrequentie willen toevoegen aan artikel 13.29. Het is op dit moment echter niet mo- 
gelijk om een eenduidige en inhoudelijk te verantwoorden waarde of eventueel waardes op te ne- 
men. Vooral voor de situatie van RNB-gekoppelde aangeslotenen die niet alleen real-time met 
hun RNB moeten communiceren maar ook metTenneT omdat ze bijvoorbeeld op één of andere 
manier een bijdrage leveren aan de frequentieondersteuning. Daarom zullen we op een later mo- 
ment met een aanvullend voorstel voor dit onderdeel komen. Wel is in artikel 13.29 een redactio- 
nele correctie aangebracht. 
Artikel 3, eerste lid, van de KORRR, schrijft voor dat de verstrekker van informatie aan een an- 
dere partij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de verstrekte informatie. En het vierde lid 
schrijft voor dat de omvang en de mogelijke gevolgen van de kwaliteitscontrole op nationaal ni- 
veau worden gedefinieerd. Vooralsnog hebben wij geen artikelen in de Netcode elektriciteit opge- 
nomen omtrent de kwaliteitsbewaking van de uit te wisselen gegevens. Naar aanleiding van de 
implementatie van de GLDPM (de methodologie die is opgesteld op basis van artikel 16 van de 
Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM) en artikel 17 van de Verordening (EU) 2016/1719 (GL 
FCA)) studeert de netbeheerdersdelegatie uit de Werkgroep GLDPM op een wenselijke en realis- 
tische kwaliteitscontrole van de uitgewisselde gegevens. De planning is om nog in 2020 de eerste 
kwaliteitsrapportages te kunnen maken. 
De voorlopige conclusie is dat we eerst onderling praktische afspraken maken over de kwaliteit 
van de uit te wisselen gegevens; die vervolgens in de praktijk uitproberen en pas bij gebleken 
succes deze regels formeel vastleggen. Daarbij heeft het de voorkeur om ze toe te voegen aan 
de in artikel 13.32 van de Netcode elektriciteit bedoelde "berichtspecificaties voor de (elektroni- 
sche) berichtenuitwisseling" en "procedures en specificaties van het te gebruiken centrale com- 
municatiesysteem voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling" in plaats van ze zelfstandig in 
de Netcode elektriciteit op te nemen. Conclusie: we breiden artikel 13.32 van de Netcode elektri- 
citeit uit met een onderdeel g: "specificaties waaraan de kwaliteitscontrole van de uit te wisselen 
informatie voldoet", waarbij we ons realiseren dat deze specificaties nog in ontwikkeling zijn. 
Artikel 3, tweede lid, van de KORRR schrijft voor dat de door de aangeslotenen aan te leveren 
gegevens, indien van toepassing, zowel aan de TSB als aan de DSB moeten worden aangele- 
verd. Om de SNG's te ontlasten mag op nationaal niveau worden bepaald dat de gegevens aan 
één van beide wordt aangeleverd. Dat hebben wij in hoofdstuk 13 van de Netcode elektriciteit ge- 
daan. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 3, zesde lid, van de KORRR, schrijft voor dat allerlei technische specificaties aan het 
systeem voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling op nationaal niveau worden vastgesteld. 
Dat is onze paragraaf 13.5. De paragraaf heeft vooralsnog alleen - kort door de bocht 
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samengevat - betrekking op de uitwisseling van day-ahead en intraday prognosegegevens, ener- 
gieprogramma's en meetgegevens. Er wordt op dit moment nog niets voorgeschreven over de 
systemen waarmee de informatie uit paragraaf 13.1 (structurele gegevens), 13.3 (realtime-gege- 
vens) of de overige onderdelen van paragraaf 13.2 (langere termijn planningsgegevens) wordt 
uitgewisseld. 
Voor structurele gegevens wordt momenteel in gezamenlijkheid de applicatie 'Ceres' ontwikkeld. 
Het is op dit moment nog niet volledig uitgekristalliseerd welke onderdelen en functies daarvan 
centraal oftewel gezamenlijk zullen worden en welke onderdelen decentraal bij de individuele net- 
beheerder worden gerealiseerd. Er is al zeker geen sprake van een verplichting jegens aangeslo- 
tenen en anderen om per se via 'Ceres' met de netbeheerder te communiceren. 
Voor realtime-gegevens wordt gebruik gemaakt van communicatieprotocollen die zijn vastgelegd 
in internationale normen in de reeks IEC 61850. Het beheer daarvan berust bij internationale 
normcommissie IEC TC 57, waaraan door de Nederlandse netbeheerders wordt deelgenomen via 
de Nederlandse normcommissie NEC 57. Puur functioneel gezien is het volstrekt overbodig om 
dat in de Netcode elektriciteit vast te leggen. Conclusie: Om te voldoen aan de opdracht uit de 
KORRR kunnen we een nieuw artikel 13.37 aan paragraaf 13.5 toevoegen, waarin we vastleggen 
dat voor de real-time communicatie gebruik wordt gemaakt van de in internationaal verband over- 
eengekomen datacommunicatieprotocollen. 
Artikel 3, zevende lid, van de KORRR, biedt de ruimte de gegevensuitwisselingsverplichting uit 
te besteden aan een andere partij. Wij hebben in dat kader in paragraaf 13.2 geregeld dat aange- 
slotenen voor plannings- en prognosegegevens hun BRP kunnen of moeten inschakelen. Structu- 
rele gegevens voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type A kunnen desgewenst door de 
installateur of projectontwikkelaar kunnen worden ingevoerd in CERES. Voor het overige achten 
wij het de verantwoordelijkheid van de aangeslotenen zelf om met hun netbeheerder te communi- 
ceren. De netbeheerder kan de desbetreffende gegevens zo nodig in CERES opnemen. Conclu- 
sie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 5, eerste lid, van de KORRR, schrijft voor dat de netbeheerder toegang moet geven tot 
de structurele gegevens die hij over een SNG heeft vastgelegd. Dit vormt de kapstok voor de in- 
kijkfunctie in Ceres, dan wel, voor zakelijke aangeslotenen via webportals als bijvoorbeeld mijn- 
Stedin of myTenneT. Voor de structurele gegevens uit de artikelen 13.1 tot en met 13.7 is dit in 
artikel 13.31 van de Netcode elektriciteit uitgewerkt. Voor de structurele gegevens uit artikel 13.8 
nog niet. Aansluitingen van HVDC systemen worden in de KORRR weliswaar niet expliciet be- 
noemd, maar het lijkt ons goed om de gegevens van deze aansluitingen net zo te behandelen als 
die van de andere aansluitingen. Conclusie: aan artikel 13.31 wordt een verwijzing naar artikel 
13.8 toegevoegd. 
Artikel 5, derde lid, van de KORRR, schrijft voor dat DSB's de nodige informatie van de TSB 
dienen te ontvangen. Dat is uitgewerkt in de artikelen 13.6, 13.16 en 13.26 van de Netcode elek- 
triciteit. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 5, vierde lid, van de KORRR, schrijft voor dat SNG's recht hebben op informatie over ge- 
meenschappelijke voorzieningen op de aansluiting. We gaan er van uit dat dat op afroep kan en 
niet door middel van elektronisch berichtenverkeer. In dat geval is het geregeld in artikel 2.13 van 
de Netcode elektriciteit. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 6, tweede lid, van de KORRR, schrijft voor dat de TSB met de relevante DSB's commu- 
niceert over de elementen uit het distributienet die deel uit maken van zijn observatiezone op ba- 
sis van de methodologie o.b.v. art. 75 van de GL SO oftewel de CSAM. TenneT is inmiddels met 
de regionale netbeheerders in overleg over een praktische invulling van de verplichting tot het 
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vaststellen van de observatiezone en de op basis daarvan uit te wisselen informatie. Het is op dit 
moment nog niet duidelijk of daar Netcodewijzigingen voor nodig zijn. 
Artikel 6, vijfde lid, van de KORRR, schrijft voor dat de TSB in overleg moet bepalen welke 
SNG's realtime gegevens ter beschikking moeten stellen. Dat hebben wij uitgewerkt in paragraaf 
13.3 van de Netcode elektriciteit. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 6, tiende lid, van de KORRR, schrijft voor dat de bewaartermijn in nationale regelgeving 
moet zijn vastgelegd. Artikel 13.36, tiende lid, van de Netcode elektriciteit regelt het bewaren van 
elektronisch uitgewisselde berichten, maar bevat geen bewaartermijn. Als we de bewaartermijn 
toevoegen aan artikel 13.36 zou dat betekenen dat deze bewaartermijn gaat gelden voor alle be- 
richten die volgens de specificaties uit artikel 13.32 worden uitgewisseld, ongeacht het type be- 
richt. Dus zowel voor energieprogramma's, prognoses als meetgegevensberichten. Voor som- 
mige berichten, zoals meetgegevensberichten, of berichten die nodig zijn ter onderbouwing van 
facturatie gelden al elders vastgelegde bewaartermijnen. Voor de meetgegevensberichten is dat 
bijvoorbeeld drie jaar op grond van de artikelen 4.3.3.4, 5.2.10 en 5.3.7 van de Meetcode elektri- 
citeit en artikel 6.3.2.3 van de Informatiecode elektriciteit en gas. Om het mogelijk te maken om 
een op een specifiek berichttype toegesneden bewaartermijn te hanteren, stellen we voor om de 
specificatie van de bewaartermijn toe te voegen aan artikel 13.32, eerste lid. Conclusie: Aan arti- 
kel 13.32, eerste lid, wordt een nieuw onderdeel h toegevoegd, luidende: ”h. de bewaartermijn 
voor de verschillende soorten berichten, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke bewaar- 
termijnen en met het doel van het desbetreffende bericht." 
Artikel 7 van de KORRR schrijft voor dat de TSB in overleg met de DSB's het format voor de 
structurele gegevensuitwisseling moet specificeren. Voor de plannings- en prognosegegevens 
staat dat in artikel 13.32, eerste lid van de Netcode elektriciteit. Het ligt voor de hand om de ver- 
wijzing naar de specificaties voor de uitwisseling van structurele gegevens daar aan toe te voe- 
gen. Conclusie: de aanhef van artikel 13.32, eerste lid, wordt aangevuld met een verwijzing naar 
"de gegevensuitwisseling als bedoeld in de artikelen 13.1 tot en met 13.8". Wij stellen voor dan 
ook de verwijzing naar de plannings- en prognosegegevens oftewel naar de artikelen 13.11 tot en 
met 13.18 te veralgemeniseren en de titel van de paragraaf te ontdoen van de aanduiding 'be- 
doeld in dit hoofdstuk’. Immers de energieprogramma's uit hoofdstuk 10 van de Netcode en een 
deel van de meetgegevens uit hoofdstuk 6 van de Informatiecode gaan ook via dit 'systeem'. 
Artikel 9 van de KORRR betreft de specificaties voor het format voor de uitwisseling van plan- 
nings- en prognosegegevens. Voor de prognoses bevat artikel 13.32 daarvoor al de nodige bepa- 
lingen. Conclusie: om de overige uitwisseling van plannings- en prognosegegevens daar ook on- 
der te laten vallen, moet de duiding van de artikelen 13.11 tot en met 13.18 in de aanhef van het 
eerste lid van artikel 13.32 verruimd worden. 
Artikel 9, zesde lid, van de KORRR betreft communicatie van de TSB naar de SNG's. Dit staat 
op dit moment niet in hoofdstuk 13. Conclusie: deze omissie kan opgelost worden door artikel 
13.16, eerste lid, onderdeel b, (voor communicatie van TSB naar DSB) ook van toepassing te ver- 
klaren op communicatie van TSB naar SNG. 
Artikel 10, eerste tot en met derde lid, van de KORRR betreft inhoud en format van de realtime 
gegevensuitwisseling tussen TSB en DSB's en met SNG's. De inhoud wordt afgedekt door de ar- 
tikelen 13.21 tot en met 13.25 van de Netcode elektriciteit. Over het format is hierboven naar aan- 
leiding van artikel 3, zesde lid, van de KORRR al geconstateerd dat daarvoor een toevoeging aan 
paragraaf 13.5 wordt voorgesteld van een verwijzing naarde relevante normen als een mogelijke 
invulling van de KORRR. Conclusie: geen additionele wijziging nodig. 
Artikel 10, vijfde lid, van de KORRR betreft dezelfde materie als die naar aanleiding van artikel 
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2, vijfde lid, reeds aan de orde is geweest en waarbij voorstellen zijn gedaan voor de bedoelde 
verversingsfrequentie. Conclusie: geen additionele wijziging nodig. 
Artikel 11, eerste lid, van de KORRR betreft de wijzigingen van de structurele gegevens van de 
elementen die behoren tot de observatiezone. Dit is in de Netcode geregeld in artikel 13.9. Con- 
clusie: aan het tweede lid van artikel 13.9 wordt een onderdeel c toegevoegd met als strekking 
dat de gegevens ook opnieuw verstrekt worden wanneer de observatiezone verandert of wanneer 
een fout wordt gevonden in een eerder ingediende informatieset. In dit artikel ontbreekt tevens de 
verwijzing naar artikel 13.8. Die wordt dus ook toegevoegd. 
Artikel 11, tweede lid, van de KORRR betreft de rol van de DSB's bij de specificaties van het 
format van de structurele gegevens die aan de DSB moeten worden aangeleverd. Dat is onder- 
deel van paragraaf 13.5 van de Netcode elektriciteit. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 11, derde lid, van de KORRR betreft het recht van SNG's om de hen betreffende gege- 
vens in te zien. Dat is geregeld in artikel 13.31 van de Netcode elektriciteit. Conclusie: geen code- 
wijziging nodig. 
Artikel 12, eerste lid, van de KORRR betreft tijdschema's voor planning- en prognosegegevens. 
De planning van de voorziene niet-beschikbaarheid (hierna VNB-planning) voor DSB's is opgeno- 
men in artikel 9.17 van de Netcode elektriciteit. De artikelen 13.15 en 13.17 van de Netcode elek- 
triciteit bevatten geen 'week'-planning, zoals bedoeld in artikel 72, eerste lid, van de GL SO. Die 
hoeft echter pas te worden gedefinieerd als de TSB's op grond van artikel 69 van de GL SO on- 
derling afspreken dat dit voor hun netmodellen nodig is. Conclusie: op dit moment is geen code- 
wijziging nodig. 
Artikel 12, tweede lid, van de KORRR betreft het DSO-gedeelte van de gegevensuitwisseling. 
Dit hebben wij integraal in hoofdstuk 13 verwerkt. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 13 van de KORRR betreft de aanlevering van realtime gegevens door de DSO. Dit is ge- 
regeld in artikel 13.25. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 14 van de KORRR betreft de aanlevering van structurele gegevens door SNG's. Dit is ge- 
regeld in de artikelen 13.1 tot en 13.4. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
Artikel 15, eerste lid, van de KORRR betreft de actualisering van de structurele data van de 
SNG's. Dit is uitgewerkt in artikel 13.9. De definitieve versie van de KORRR schrijft echter op on- 
derdelen een andere actualiseringsfrequentie voor dan wij bij de opstelling van hoofdstuk 13 op 
basis van de toen bekende conceptversie van de KORRR hebben aangenomen. Conclusie: in 
artikel 13.9, eerste lid, onderdeel a, van de Netcode elektriciteit dient 'jaarlijks' te worden gewij- 
zigd in 'halfjaarlijks'. In onderdeel b dient 'uiterlijk ten tijde van' vervangen te worden door 'uiterlijk 
drie maanden voor'. 
Artikel 16 van de KORRR betreft de aanlevering van planningsgegevens door de SNG's. Dit is 
uitgewerkt in paragraaf 13.2. Conclusie: er is geen codewijziging nodig. 
Artikel 17 van de KORRR betreft de aanlevering van realtime-gegevens door de bestaande 
SNG's. In de laatste zin van het eerste lid wordt aangegeven dat op nationaal niveau een proce- 
dure gedefinieerd moet worden, volgens welke individuele bestaande SNG’s uitgezonderd kun- 
nen worden van de vereisten voor realtime data uitwisseling. Er zijn geen bestaande SNG's die 
geen realtime gegevens uitwisselen met TenneT. Conclusie: geen codewijziging nodig. 
De op dit moment relevante onderdelen van het tweede lid zijn vastgelegd in paragraaf 13.3. Als 
TenneT in de toekomst additionele eisen en of wensen heeft, beginnen we dan het gesprek over 
nut en noodzaak daarvan en hoe dat in de Netcode vorm gegeven kan worden. Conclusie: er is 
nu geen codewijziging nodig. 
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Overige verbeterpunten m.b.t. gegevensuitwisseling: 
We zijn vorig jaar bij het opstellen van de voorstellen ter implementatie van de NC RfG en art. 
40(5) van de GL SO niet consequent geweest met betrekking tot het gebruik van het begrip 
'transportprognose'. We hebben zowel het begrip 'transportprognose' als 'prognose' gebruikt. Het 
begrip 'transportprognose' is gedefinieerd in de Begrippencode elektriciteit, maar de begripsom- 
schrijving gaat nog uit van de oude situatie dat de transportprognose het saldo is van productie 
en verbruik. Het gebruik van het begrip 'prognose' is in navolging van de GL SO. Het is daar of 
elders echter niet gedefinieerd. En de GL SO gebruik naast elkaar 'prognose', 'productie- en be- 
lastingprognose' en 'productie- en verbruiksprognose'. Inmiddels is er in de markt onduidelijkheid 
over de verhouding tussen de 'transportprognose' en de 'prognose'. Harmonisering en eenduidige 
definiëring is dus noodzakelijk. Er zijn drie opties: 

1. overal het begrip 'transportprognose' gebruiken en de begripsomschrijving van 'trans- 
portprognose' in de Begrippencode elektriciteit aanpassen aan de GLDPM-spelregels 
(dus ongesaldeerd voor productie en verbruik afzonderlijk). 

2. overal het begrip 'prognose' gebruiken, 'transportprognose' in de Begrippencode elektri- 
citeit vervangen door een nieuw begrip 'prognose'. 

3. overal het begrip 'productie- en verbruiksprognose’ gebruiken, 'transportprognose' uit de 
Begrippencode elektriciteit schrappen en een nieuw begrip 'productie- en verbruiksprog- 
nose' toevoegen. 

De uitvoering van optie 1 is lastig. Het is nog niet zo simpel om in H13 overal 'prognose’ te ver- 
vangen door 'transportprognose'. Doorgaans komt 'prognose' namelijk voor in een zinsconstructie 
die als geheel de ’transportprognose' aanduidt. Bijvoorbeeld in artikel 13.11, eerste lid, onderdeel 
e: 'de prognose van de hoeveelheid op het net in te voeden werkzaam vermogen'. Alles afwe- 
gend lijkt het verstandig om voor optie 2 te kiezen. Die sluit ook het beste aan bij het woordge- 
bruik in de GL SO. Daartoe wordt de huidige definitie van 'transportprognose' gewijzigd in een 
nieuwe definitie van 'prognose'. En in alle artikelen waar nu nog sprake is van 'transportprognose' 
wordt dit vervangen door 'prognose'. Dat betreft de artikelen 9.29 (nog niet vastgestelde tekst uit 
ontwerpbesluit ACM/UIT/509733, dossier ACM/18/034674), 10.14, 13.19 en 13.32 in de Netcode 
en daarnaast de begrippen 'normale toestand' en verzamelpunt' in de Begrippencode elektriciteit. 
In artikel 13.15 is tijdens de voorstel- en vaststellingprocedure iets misgegaan. Daardoor loopt nu 
door elkaar welke gegevens per station en welke per overdrachtspunt moeten worden uitgewis- 
seld. Conclusie: Dit artikel wordt consistenter als het eerste en derde lid worden samengevoegd 
tot een nieuw eerste lid. In de daarop volgende leden wordt achtereenvolgens bepaald welke ge- 
gevens op welke termijn moeten worden uitgewisseld en welke per station en welke per over- 
drachtspunt: 
- de gegevens uit het eerste lid, onderdeel a tot en met g, elk jaar voor 10 jaar vooruit per sta- 

tion (ten behoeve van het 'Investeringsplan'), 
- gegevens uit het eerste lid, onderdeel e tot en met g, elk jaar voor 1 jaar vooruit per station 

(t.b.v. GLDPM v2 + GL SO), 
- gegevens uit het eerste lid, onderdeel e tot en met g, elke maand 1 maand vooruit per over- 

drachtspunt, 
- gegevens uit het eerste lid, onderdeel e tot en met g, elke dag 1 dag vooruit per overdrachts- 

punt. 
In de artikelen 13.11 tot en met 13.18 staan de voorschriften voor de prognosegegevens. In de 
transportprognoses in oude situatie werden uurmaxima opgegeven. In de prognoses volgens de 
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nieuwe, op de GLDPM gebaseerde, systematiek gebruiken we kwartiergemiddelden. Het lijkt ons, 
uit oogpunt van transparantie, verstandig om dit gegeven niet alleen te laten blijken uit de bericht- 
specificaties die TenneT op basis van artikel 13.32 opstelt, maar dit ook op de relevante plaatsen 
in de Netcode toe te voegen. Conclusie: Aan de artikelen 13.11 tot en met 13.15, 13.17 en 13.18 
wordt op de desbetreffende plaats toegevoegd: "prognose van de gemiddelde". 
Volgens art. 85 van de GL SO moeten wij de relevante assets aanwijzen volgens de methodolo- 
gie die is opgesteld o.b.v. art. 84. Dus elektriciteitsproductie-eenheden en verbruiksinstallaties. 
Op dit moment hebben we gezegd dat dit in principe de eenheden zijn die direct gekoppeld zijn 
aan ons 220/380 kV net want deze doen mee aan de EU-netveiligheidsanalyses. Dit houdt in dat 
zij hun inzetplannen bij ons kenbaar moeten maken, dat wij controleren of dit geen problemen op- 
levert en dan ze eventueel vast zetten dan wel vragen tot wijziging van de plannen. De elektrici- 
teitsproductie-eenheden groter dan 100 MW moeten op grond van de Transparantieverordening 
hun niet-beschikbaarheid melden elk jaar voor drie jaar vooruit. Dit kunnen ze direct aan TenneT 
doen of naar het Transparancy platform van Entso-E. De GLDPM schrijft voor dat geen gegevens 
mogen worden opgevraagd die al beschikbaar zijn bij de TSO. Oftewel het dubbel uitvragen van 
gegevens moet worden voorkomen. Ook moet worden voorkomen dat er verschillende versies 
van dezelfde gegevenssets in omloop zijn. Daarom stellen wij voor dat de producenten die be- 
schikken over elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 100 MW hun driejaarsgegevens uitslui- 
tend aan TenneT hoeven aan te bieden en dat TenneT voor die elektriciteitsproductie-eenheden 
deze gegevens namens de producent aan het Entso-E transparantieplatform verstrekt. Conclusie: 
aan artikel 13.11 en 13.12 (laatstgenoemde artikel voor het geval er in de toekomst ook elektrici- 
teitsproductie-eenheden groter dan 100 MW op distributienetten worden aangesloten), vierde lid, 
wordt toegevoegd dat TenneT deze gegevens zo nodig doorgeeft aan het transparantieplatform 
van Entso-E. 
De artikelen 85 t/m 100 van de GL SO regelen de VNB-planning voor relevante assets. Bij de 
analyse van de GL SO zijn wij er destijds van uitgaan dat deze artikelen voor alle transmissiege- 
koppelde assets gelden. Om die reden hebben we de desbetreffende artikelen in hoofdstuk 9 be- 
perkt tot de regionale netbeheerders. Inmiddels is de methodologie op grond van artikel 84 van 
de GL SO opgesteld en goedgekeurd. Daaruit blijkt dat de artikelen 85 t/m 100 van de GL SO al- 
leen betrekking hebben op 220/380 kV gekoppelde assets. Conclusie: de VNB-planning van de 
110/150 kV gekoppelde assets moet weer toegevoegd worden aan artikel 9.17. Ook is toege- 
voegd dat de afstemming van de VNB-planning mede betrekking kan hebben op netbeheerders 
onderling. 
Bij de uitwerking van de NC DCC is op een onderdeel een andere keuze gemaakt dan bij de uit- 
werking van de NC RfG. De verplichting tot het uitwisselen van modellen ten behoeve van dyna- 
mische simulaties is voorde elektriciteitsproductie-eenheden in de artikelen 13.1 en 13.2 terecht 
gekomen. De overeenkomstige NLE op basis van artikel 21 van de NC DCC, die betrekking heeft 
op transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties en (gesloten) distributienetten, is echter niet uitge- 
werkt in de desbetreffende artikelen in hoofdstuk 13, maar is vormgegeven door een artikel in 
hoofdstuk 4 waarin wordt doorverwezen naar de aansluit- en transportvoorwaarden. Uit oogpunt 
van consistente regelgeving achten wij het wenselijk om dit ook in hoofdstuk 13 te regelen op 
overeenkomstige wijze als voor elektriciteitsproductie-eenheden. Conclusie: Het beoogde artikel 
4.8 kan vervallen en aan de artikelen 13.3 en 13.5 worden leden toegevoegd met betrekking tot 
de bedoelde simulatiemodellen. 
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Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 
Er is sprake van samenhang met de codewijzigingsdossiers ACM/18/034674 (implementatie van de 
NC ER) en ACM/19/036598 (implementatie van de NC DCC). Indien over het onderhavige voorstel 
eerder wordt besloten dan over de beide genoemde dossiers: 

dient de wijziging in artikel 9.29 te worden verwerkt in het besluit inzake dossier ACM/18/034674, 
dient in het besluit inzake dossier ACM/19/036598 de vaststelling van het beoogde artikel 4.8 ach- 
terwege te blijven. 

Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 
Dit codewijzigingsvoorstel draagt bij aan de belangen genoemd in de onderdelen b (doelmatig functio- 
neren van de elektriciteitsvoorziening) en d (doelmatig handelen van afnemers) van artikel 36, eerste 
lid, van de Elektriciteitswet 1998. het is tevens een voorstel krachtens de in onderdeel h genoemde 
verordening omdat het een uitwerking is van een methodologie die is gebaseerd op de Verordening 
(EU) 2017/1485 (GL SO). 
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 28 mei 2020. 
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in arti- 
kel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplat- 
form elektriciteits- en gasnetten, gehouden op 25 juni 2020. Het op dit voorstel betrekking hebbende 
deel van het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd. Naar aanleiding van deze be- 
spreking is de afkorting VNB in bovenstaande tekst netjes geïntroduceerd. 
Besluitvorming en inwerkingtreding 
Wij hebben geen specifieke wensen ten aanzien van de besluitvorming over en inwerkingtreding van 
de voorgestelde wijzigingen. Wel zijn er enkele met de toepassing van de GL SO samenhangende wij- 
zigingen die een spoedige besluitvorming wenselijk maken. 
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 Johan Janssen van TenneT 
Met vriendelijke groet, 

directeur Netbeheer Nederland 
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Netcode elektriciteit 
K ) 
Artll#/»| jt P 

2. Inde tut!- en traospoftovereenkomst worden de eisen^eft aanzien van de uitvoefmg van de re- 
gistratie. als bedoeld in artikel 21. vijfde lid, van do Verordening f&U) 2016/1388 (NC-DCC), opgefte- 
roea j( ) 

Artikel 9.17 
1. Afhankelijk van de netsituatie en de omvang van de productiecapaciteit zullen de beheerders van op 

een regionaal net met een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 150 kV aangesloten elektrici- 
teitsproductie-eenheden en de regionale netbeheerders alsmede netbeheerders onderling hun on- 
derhoudsplannen schriftelijk afstemmen en wijzigen, waarbij beoogd wordt de voorzieningszekerheid 
te waarborgen. 

2. ( ) 
|( ) 
Artikel 9.29 

II. Indien marktactiviteiten als genoemd in artikel 35. tweede lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 
(NC ER), niet of niet volledig uitvoerbaar zijn voor één of meer betrokken partijen door een fout in 
één of meer systemen, zijn, overeenkomstig artikel 36. eerste lid, van de Verordening (EU) 2017/2196 
(NC ER), de volgende back-up- en fallbackprocedures van deze marktactiviteiten van toepassing: 
a. ( ) e. de aanlevering van de schema's als bedoeld in artikel 111. eerste en tweede lid, van de Verordei 

ning (EU) 2017/1485 (GL SO): 
1°. indien deze betrekking hebben op transpor*prognoses als bedoeld in artikel 13.11, achtste en 

negende lid, artikel 13.12. zevende en achtste lid, artikel 13.13, zesde en zevende lid artikel 
13.14. zesde en zevende lid, artikel 13.15. achtste en negende lid en artikel 13.17, zevende en 
achtste lid, overeenkomstig de fallbackprocedures gepubliceerd op de website van de netbe- 
heerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

2°. ( ) [a, L i 
]( ) 
Artikel 10.14 
1. ( ) 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts zijn goedkeuring aan een ener- 

gieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbeheerder van het landelijk hoogspan- 
ningsnet ingediende transportprognoses, de verwachting wettigt dat zich transportproblemen op de 
aankoppelingspunten met het landelijk hoogspanningsnet zullen voordoen. 

|3. ( ) 

]( ) 
Artikel 13.3 
1. Een aangeslotene die beschikt over een verbruiksinstallatie aangesloten op het landelijk hoogspan- 

ningsnet verstrekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de structurele gegevens van 
die verbruiksinstallatie, te weten: 
a. het maximaal af te nemen werkzaam vermogen; 
b. het maximaal af te nemen of in te voeden blindvermogen; 
c. indien actieve blindvermogenscompensatiemiddelen deel uitmaken van de verbruiksinstallatie de 

karakteristieken van de regeling daarvan; 
d. de gegevens van de transformatoren direct gekoppeld aan het overdrachtspunt van de aanslui- 

ting van de verbruiksinstallatie, te weten: 
1°. het nominale schijnbare vermogen; 
2°. de nominale spanning aan de primaire zijde; 
3°. de nominale spanning aan de secundaire zijde; 
4°. de nominale kortsluitspanning; 
5°. de nominale koper- of kortsluitverliezen; 
6°. de nominale ijzer- of nullastverliezen; 
7°. de schakelgroep van de wikkelingen; 
8°. de sterpuntsbehandeling, te weten zwevend, hard geaard, geaard via impedantie; 
9°. indien van toepassing de gegevens aangaande de regelschakelaar, te weten de hoogste trap, 
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de laagste trap, de stapgrootte, de regelbaarheid, namelijk continu regelbaar (online) of 
spanningsloos instelbaar (offline); 

e. de kortsluitbijdrage; 
f. de gegevens en modellen van elke verbruiksinstallatie. die nodig zijn voor het uitvoeren van een 

dynamische simulatie. 
2. ( ) 
( ) 
Artikel 13.5 
1. ( ) 
3. De regionale netbeheerder, waarvan het net is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, ver- 

strekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk achter een overdrachtspunt van 
een aansluiting gelegen deelnet, de structurele gegevens, te weten: 
a. ( ) 
c. van elk achter een overdrachtspunt gelegen deelnet het netmodel bestaande uit: 

1°. de geaggregeerde belasting; 
2°. de geaggregeerde productie per primaire energiebron; 
3°. het invoedend kortsluitvermogen 

d. de gegevens en modellen van elk achter een overdrachtspunt gelegen deelnet. die nodig zijn voor 
het uitvoeren van een dynamische simulatie. 

4. ( ) 
( ) 
Artikel 13.9 
1. De gegevens als bedoeld in artikel 13.1 tot en met 13.4, worden geactualiseerd, overeenkomstig de 

termijnen, te weten: 
a. halfjaarlijks uiterlijk op 1 april en op 1 oktober: 
b. uiterlijk ten tijde van drie maanden voor de inbedrijfname van een nieuwe of gewijzigde elektrici- 

teitsproductie-eenheid of verbruiksinstallatie of van wijziging in de karakteristieken van een elek- 
triciteitsproductie-eenheid of verbruiksinstallatie. 

2. De gegevens als bedoeld in artikel 13.5 en 13.8 worden geactualiseerd, overeenkomstig de termijnen 
a. halfjaarlijks, uiterlijk op 1 april en op 1 oktober; 
b. uiterlijk zes maanden voor de inbedrijfname van een nieuw netelement of van een wijziging in de 

karakteristieken van een netelement; 
c. zo spoedig mogelijk indien sprake is van een wijziging van de observatiezone voor zover het 

gegevens betreft die door deze wijziging van de observatiezone geraakt worden of indien een 
fout in de eerder aangeleverde gegevens wordt geconstateerd. 

3. De gegevens als bedoeld in artikel 13.6 en 13.7, worden geactualiseerd: 
a. jaarlijks uiterlijk op 1 april; 
b. uiterlijk zes maanden voor de inbedrijfname van een nieuw netelement of van een wijziging in de 

karakteristieken van een netelement. 

Artikel 13.11 
1. ( ) 
4. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een 

zo goed mogelijke schatting voor de komende driejaar ter beschikking gesteld overeenkomstig de 
specificaties uit artikel 15, eerste lid, van de Verordening (EU) 543/2013. De netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet draagt zo nodig zorg voor het doorgeven van deze gegevens aan het 
platform als bedoeld in artikel 3 van de Verordening (EU) 543/2013. 

5. ( ) 
8. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 

uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde 
MW-waarde per kwartier. 

9. ( ) 
Artikel 13.12 
1. ( ) 
7. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 

uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde 
MW-waarde per kwartier, te weten; 
a. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner dan 1 MW, door de 

BRP's, op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpunten, geaggregeerd; 
b. voor elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW, 

desgewenst door zijn BRP. 
8. ( ) 
9. In geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit van 100 MW of groter. 

I wordt van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b. jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een 
! zo goed mogelijke schatting voor de komende drie jaar ter beschikking gesteld overeenkomstig de 

specificaties uit artikel 15. eerste lid, van de Verordening (EU) 543/2013. De netbeheerder draagt zo 
nodig zorg voor het doorgeven van deze gegevens aan het platform als bedoeld in artikel 3 van de 
Verordening (EU) 543/2013. 
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Artikel 13.13 
1- ( ) 
6. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie een ver- 

bruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, worden dagelijks, uiterlijk 
om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de 
gemiddelde MW-waarde per kwartier. 

7. ( ) 
Artikel 13.14 
1. ( ) 
6. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, en, indien de verbruiksinstallatie een ver- 

bruikseenheid omvat die deelneemt aan vraagsturing tevens onderdeel c, worden dagelijks, uiterlijk 
om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de 
gemiddelde MW-waarde per kwartier, te weten: 
a. voor verbruiksinstallaties kleiner dan 1 MW, door de BRP's, op de door de netbeheerder vastge- 

stelde verzamelpunten, geaggregeerd; 
b. voor verbruiksinstallaties groter dan of gelijk aan 1 MW, desgewenst door zijn BRP. 

7. ( ) 
Artikel 13.15 
1. De netbeheerder waarvan het distributienet is aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, ver- 

strekt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, van elk afzonderlijk station dat direct 

a. de ontwikkeling van de wintermaxima, de zomermaxima en de dalbelasting op jaarbasis; 
b. een beschrijving van het belastingpatroon (bijvoorbeeld standaard dagcurve voor een werkdag, 

zaterdag en zondag); 
c. de revisieplanning van de elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 60 MW, die zijn aange- 

sloten op het betreffende net; 
d. het samengestelde draaiplan van de elektriciteitsproductie-eenheden, die zijn aangesloten op 

het betreffende net; 
ae. de geaggregeerde belasting; 
bf. de geaggregeerde productie per primaire energiebron; 
eg. het blindvermogen met richting. 

2. Van de gegevens als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a tot en met g. wordt jaarlijks, uiterlijk op 
1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld. 

achter een overdrachtspunt gelegen deelnet, te weten: 
ëh.—de geaggregeerde belasting; 
&—de geaggregeerde productie per primaire energiebron; 

53. Van de gegevens bedoeld in het derde eerste lid, onderdeel e tot en met g. wordt jaarlijks, uiterlijk 
op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld. 

24. De gegevens als bedoeld in het eerste-tweede en derde lid worden verstrekt van elk afzonderlijk 
station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding van: 
a. de naam van het station. 

65. Van de gegevens bedoeld in het derdezeerste lid, onderdeel e tot en met g, werden wijzigingen ten 
opzichte van de gegevens, ter beschikking gesteld overeenkomstig het vijfde lid, wordt maandelijks, 
uiterlijk op de vijfde dag van de maand, een zo goed mogelijke schatting voor de komende maand 
ter beschikking gesteld. 

76. De gegevens bedoeld in het derde eerste lid, onderdeel e tot en met g. worden dagelijks, uiterlijk 
om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de 
gemiddelde MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier. 

8Z. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het achtste zesde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid met het net uit te wisselen werkzaam vermogen, worden direct na het 
bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ter be- 
schikking gesteld, in geval van een maximaal met het net uit te wisselen werkzaam vermogen: 
a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximaal 

met het net uit te wisselen werkzaam vermogen; 
b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW. 

48. De gegevens als bedoeld in het éerée-vijfde tot en met zevende lid worden verstrekt van elk afzon- 
derlijk overdrachtspunt van de aansluiting van elk afzonderlijk distributienet, onder vermelding van: 
a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit 

en gas, waarachter het distributienet zich bevindt; 
b. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid. 

9. Het eerste tot en met negende achtste lid is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van 
een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, waarbij: 
a tenzij anders overeengekomen tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en 

de desbetreffende beheerder van een gesloten distributiesysteem: kan worden 
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overeengekomen om op onderdelen af te wijken van het eerste tot en met het achtste lid: 
b. Dde netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zaPeen verzoek van een beheerder van 

een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden zal 
weigeren:; 

c. Dde overeenkomst als bedoeld in onderdeel b wordt vastgelegd in de aansluit- en transport- 
overeenkomst:; 

d. de gegevens als bedoeld in het eerste tot en met het achtste lid op verzoek van de beheerder 
van het gesloten distributiesysteem worden aangeleverd door zijn BRP of. indien het een be- 
heerder van een gesloten distributiesysteem betreft als bedoeld in artikel 5.8. door de partij die 
in opdracht van de beheerder van het gesloten distributiesysteem namens hem deelneemt aan 

Artikel 13.16 
1. ( ) 
7. Het eerste lid, onderdeel b. is van overeenkomstige toepassing op aangeslotenen die beschikken 

over een elektriciteitsproductie-eenheid. een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem. 
aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. 

Artikel 13.17 
1- ( ) 
7. De gegevens bedoeld in het derde lid, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag 

ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde en Mvar-waarde 
per kwartier. 

8. ( ) 
9. Het eerste tot en met achtste lid is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een ge- 

sloten distributiesysteem, aangesloten op een distributienet waarbij: 
a. tenzij anders overeengekomen tussen de netbeheerder van dat distributienet en de desbetref- 

fende beheerder van een gesloten distributiesysteem: kan worden overeengekomen om op on- 
derdelen af te wijken van het eerste tot en met het achtste lid; 

b. Dde netbeheerder van het desbetreffende distributienet za^een verzoek van een beheerder van 
een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden zal 
weigeren:; 

c. Dde overeenkomst als bedoeld in onderdeel b wordt vastgelegd in de aansluit- en t rans porto ver- 
eenkomst; 

cL de gegevens als bedoeld in het eerste tot en met het achtste lid op verzoek van de beheerder van 
het gesloten distributiesysteem worden aangeleverd door zijn BRP of, indien het een beheerder 
van een gesloten distributiesysteem betreft als bedoeld in artikel 5.8. door de partij die in opdracht 
van de beheerder van het gesloten distributiesysteem namens hem deelneemt aan het elektro- 
nisch berichtenverkeer als bedoeld in paragraaf 13.5. 

Artikel 13.18 
1- ( ) 
8. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 

uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde 
MW-waarde per kwartier. 

9. ( ) 
Artikel 13.19 

De netbeheerder publiceert dagelijks een wekelijks voortschrijdend totaal van de transportprognoses 
en de daadwerkelijke transporten per deelnet op zijn website. 

( ) Artikel 13.29 
In artikel 13.21 tot en met 13.28, wordt met realtime bedoeld een representatie van de momentane 
status van de elektriciteitsproductie-installaties, de verbruikseenheden en de netelementen, als be- 
doeld in artikel 2:5 2. vijfde lid, van de KORRR. 

§ 13.4 Door de netbeheerder te registreren gegevens 
Artikel 13.31 

De netbeheerder registreert per aansluiting de volgende gegevens en geeft de desbetreffende aan- 
geslotene desgevraagd inzage in de omtrent zijn aansluiting en aangesloten installatie vastgelegde 
gegevens: 
a. van elke aansluiting waarachter zich een of meer elektriciteitsproductie-eenheden bevinden, per 

elektriciteitsproductie-eenheid de gegevens genoemd in de artikelen 13.1 of 13.2; 
b. van elke aansluiting waarachter zich een of meer verbruikseenheden bevinden, per verbruikseen- 

heid de gegevens genoemd in de artikelen 13.3 of 13.4, 
c. van elke aansluiting waarachter zich een net of een gesloten distributiesysteem bevindt, per over- 

drachtspunt van de aansluiting de gegevens genoemd in de artikelen 13.5 tot en met 13.78. 
§ 13.5 Beheer en organisatie van het berichtenverkeer ten behoeve van de gege- 

vensuitwisseling bedoelden dit hoofdstuk 
Artikel 13.32 
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1. Ten behoeve van de gegevensuitwisseling, a!s_bedoeld in de artikelen 10.11 tot en met 10.28, d£ 
artikelen 13.1 tot en met 13.8. artikel 13.11, achtste lid en negende lid, artikel 13.12, zevende lid en 

Ud gn ?evende liri gn artikel 13 17 zesde lid en zevende lid tot en met 13.18. stellen de netbe- 
heerder van het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels 
vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en BRP's en 
voor zover van toepassing aangeslotenen geldt omtrent: 
a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen ge- 

gevensuitwisseling via een webportal: 
b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem voor de geauto- 

matiseerde berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gegevensuitwisseling via een web- 
portal: 

c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie gegevensuitwisseling; 
d. specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende berichten voldoen; 
e. specificaties waaraan de transportprognoses voldoen; 
f. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van transportprognoses geschiedt; 
g. specificaties waaraan de kwaliteitscontrole van de gegevensuitwisseling voldoet 
h. de bewaartermijn voor de verschillende soorten berichten, waarbij rekening wordt gehouden met 

wettelijke bewaartermijnen en met het doel van het desbetreffende bericht. 
( ) 
Artikel 13.37 

de op die gegevensuitwisseling van toepassing zijnde delen van de internationale normreeks IEC 
61850: Communication networks and systems for power utility automation' toegepast. 

( ) 
Artikel 15.1 ( ) 
3. Voor zover Indien in deze code wordt verwezen naar andere wet- en regelgeving of naar technische 

normen geldt dat indien een nieuwe versie daarvan wordt vastgesteld die nieuwe norm geldt_eên 
nationale. Europese of internationale norm, is. tenzij anders vermeld, de meest recent vastgestelde 
versie van deze wet- en regelgeving of norm van toepassing. Indien deze norm wordt neergelegd in 
een wettelijke regeling dan wordt deze norm toegepast zodra deze wettelijke regeling van kracht 
wordt. 

( ) 
Meetcode elektriciteit 
6.3.6 Voor zover Indien in deze code wordt verwezen naar andere wet- en regelgeving of naar techni- 

nieuwe versie daarvan wordt vastgesteld die nieuwe norm geldt 
of internationale norm, is. tenzij anders vermeld, de meest recent vastge- 

stelde versie van deze wet- en regelgeving of norm van toepassing. Indien deze norm wordt neer- 
gelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze norm toegepast zodra deze wettelijke regeling 
van kracht wordt. ( ) 

Begrippencode elektriciteit 
( ) 
Normale toestandf— 
plaatsvinden, 
( ) 
TranspoftpP rognose: 
Een door de aangeslotene of diens BRP per tijdsperiode opgestelde en bij de betreffende netbeheerder 
ingediende planning van de som van afname of invoeding per primaire energiebron per netaansluit- 
overdrachtspunt van de aansluiting of verzamelpunt dat valt onder de verantwoordelijkheid van de aan- 
geslotene of diens BRP; 
( ) 
Verzamelpunt: 
Een punt in het net, aan te wijzen door de netbeheerder, dat gebruikt kan worden door de BRP's voor het 
opgeven van hun transportprognoses zijnde de som van de tfanspertprognoses van de netaansluitpun- 
ten van die BRP op lager gelegen spanningsniveaus achter het desbetreffende punt; ( ) 
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Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten 

Datum 25 juni 2020 
Plaats Via MS Teams 

Voorzitter 
Secretaris 
Aanwezig Namens de representatieve organisaties: 

VEMW: E-NL: Holland Solar: NWEA: Energie Samen: VMNED 

r 

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, Vereni- 
ging Eigen Huis, VA, VGGP, VGN, VNCI, VNO-NCW 

4. Codewijzigingsvoorstel implementatie KORRR (D-2020-10503) 
NBNL geeft een toelichting, 
E-NL is het eens met de algemene uitgangspunten: uniforme processen. Het mag operationeel 
niet uitmaken of een klant wel of niet op een GDS zit. Iedere klant heeft vrije leveranciers- 
keuze. 
Klant c.q. stamdata. De berichten dienen onlosmakelijk onderdeel te zijn van het berichtenver- 
keer en behoren bij de aansluiting. Dit om directe toegang tot de aansluiting mogelijk te maken. 
Als er geen placeholder is, moet de informatie als onrechtmatig verkregen worden beschouwd. 
De allocatieberichten moeten alle beschouwd worden als berichtenverkeer, omdat zij onlosma- 
kelijk aan elkaar zijn verbonden om de systemen van marktpartijen tegen zo laag mogelijke 
kosten te laten functioneren. 
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De marktprocessen steunen op openbaarheid van informatie. Het zijn processen in het com- 
merciële domein. Te denken valt aan het centrale aansluitregister om primaire gegevens te 
ontvangen om een goed aanbod op maat te kunnen verzorgen. 
TenneT wijst erop dat GDS-en er voor hun marktfacilitering voor kunnen kiezen om het op 
twee verschillende manieren te doen: via de inschakeling van een faciliterend netbeheerder of 
het zelf doen. Bij behoefte aan derdentoegang kan dit via het berichtenverkeer, al of niet uitge- 
voerd door een faciliterend netbeheerder of via suballocatie. Op dat moment is het berichten- 
verkeer niet in beeld, maar is er nog steeds sprake van een GDS met derdentoegang. GDS-en 
waar niemand derdentoegang wil, kunnen hier buiten beschouwing blijven. 
NBNL voegt toe dat er geen harde koppeling is tussen de centrale systemen en het berichten- 
verkeer. Er is geen plicht voor GDS-beheerders om ten behoeve van derdentoegang gebruik te 
maken van de centrale systemen. NBNL snapt de wens, maar die plicht kan niet in Netcode 
geregeld worden. 
E-NL heeft vijf inhoudelijke punten t.a.v. het wijzigingsvoorstel: 

• Artikel 13.15, lid 9. Is deze werkwijze uniform? In artikel 9d wordt de BRP gevraagd 
iets op te leveren. Dat is niet conform de wettelijke verantwoordelijkheid. In dit con- 
cept is de BRP verplicht om iets aan te leveren. 
Volgens TenneT hangt dit samen met hoe de beheerder van het GDS wil beheren; 
wel of geen elektronisch berichtenverkeer. De aangeslotene kan ervoor kiezen om het 
door de BRP te laten doen, maar het is niet verplicht. Hier gaat het erom of het van de 
BRP of van de GDS-beheerder zelf komt. Dit artikel gaat over de communicatie tus- 
sen TenneT en de regionale netbeheerder. De processen van de regionale netbe- 
heerder zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op GDS-en. Voor de gewone 
aansluitingen van de regionale netbeheerders communiceert TenneT niet met de 
BRP, maar met de regionale netbeheerder zelf. 
NBNL vult aan dat het hier niet gaat om aangeslotenen op een GDS, maar over de 
aansluiting van een GDS op het net van TenneT. 

• Artikel 13.17, lid 9. Gaat het hier ook om het reactief vermogen, dat de BRP dient te 
communiceren? 
NBNL: Dit gaat over de aansluiting van het GDS op het regionale net en niet over de 
achterliggende aansluitingen. 
TenneT: Uit lid 7 blijkt dat het ook om het blindvermogen gaat. 

• Artikel 13.2, lid 1h. Wat is de bewaartermijn van de gegevens? 
TenneT: Dat kan per bericht verschillen. Zo geldt voor financiële berekeningen een 
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De bewaartermijn hangt samen met het doel van 
het bericht en andere wettelijke bewaartermijnen. De meetcode schrijft voor meetbe- 
richten een bewaartermijn van 3 jaar voor. 

E-NL vraagt hoe de prognose per primaire energiebron nu al in het voorstel kan staan, terwijl 
het in de sector nog niet besproken en geaccordeerd is. 
TenneT: wij zijn al een jaar of 3 met elkaar in gesprek over de implementatie van de GLDPM. 
Daarbij was de specificatie per energiebron een van de belangrijkste issues. De GLDPM is in 
januari 2018 van toepassing geworden. 
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VEMW: de definitie van de afkorting VNB staat niet in het stuk. 
• Artikel 13.3, lid 1f. Uitvoeren dynamische simulatie. Is een simulatie noodzakelijk voor 

de interim operational notification procedure? 
TenneT: Dat klopt. Het is te vergelijken met wat in artikel 13.1 staat. Daar staat een 
vergelijkbare formulering voor de productie-eenheden. 

• Artikel 13.9. De grondslag is niet duidelijk, mede vanwege de vage definitie van gewij- 
zigde gebruikseenheid. 
NBNL: De toelichting staat op pagina 6 van 15. 

• Artikel 13.16. Is de verplichting hier niet redundant? Grootverbruikers zijn verplicht het 
voorzien in de beschikbaarheid bekend te maken. 
TenneT: In de oorspronkelijke versie van hoofdstuk 13 was de omgekeerde informa- 
tieverplichting opgenomen. Artikel 13.16 is bedoeld om TenneT de verplichting te ge- 
ven om bepaalde informatie terug te koppelen naar de regionale netbeheerders. Die- 
zelfde informatieverplichting was voor de SNG’s nog niet geregeld. 

• Artikel 13.32. De eenzijdige vaststelling van de eisen voor kwaliteitscontrole door de 
netbeheerder roept vragen op. 
TenneT: Het is een invulling van de opdracht uit zowel de GLPDM als de KORRR dat 
de netbeheerder kwaliteitscriteria vaststelt. De netbeheerder moet wijzigingen aan de 
specificaties van de berichten afstemmen met de gebruikers van de berichten. Ook de 
op te stellen kwaliteitscriteria worden gezamenlijk besproken. 

Voor VEMW is het een probleem dat er een apart berichtencircuit kan blijven bestaan. Het is 
een zorglijke ontwikkeling dat er twee soorten berichtenverkeer in de markt kunnen gaan ont- 
staan. 
NBNL wijst erop dat het nu al zo is; het ontstaat niet door dit voorstel. 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering er unaniem mee instemt om het voorstel met de 
toegezegde aanpassingen naar de ACM te sturen. 




