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Codewijzigingsvoorstel Meetwaarden
telemeMeetwaarden GV
GV telemeCodewijzigingsvoorstel
trie en
en reclamaties
reclamaties meetwaarden
meetwaarden telemetrie
telemetrie
trie

Geachte mevrouw
mevrouw Hijmans
Hijmans van
van den
den Bergh,
Bergh,
Geachte

zoals bewijziging van
Hierbij ontvangt
ontvangt u een
voorstel tot
een voorstel
tot wijziging
van de
de lnformatiecode
Informatiecode elektriciteit
Hierbij
elektriciteit en
en gas
gas (”lceg")
("leeg") zoals
betot
doeld in
in artikel
artikel 54
54 Elektriciteitswet
Elektriciteitswet 1998
1998 en
en artikel
artikel 22
22 Gaswet
Gaswet en
en namens
namens gezamenlijke
gezamenlijke netbeheerders
netbeheerders tot
casu
in
1998,
Elektriciteitswet
de
van
lid,
eerste
31,
artikel
in
wijziging
bedoeld
als
van
de
voorwaarden
voorwaarden
als bedoeld in artikel 31, eerste
wijziging van de
van de Elektriciteitswet 1998, in casu de
de
voorstel heeft
Netcode
elektriciteit,
de
Meetcode
elektriciteit en
en de
de Begrippencode
Begrippencode elektriciteit.
elektriciteit. Het
Het voorstel
heeft bebeNetcode elektriciteit, de Meetcode eiektriciteit
elektriciteit
telemetrie grootverbruikaansluitingen
voor telemetrie
trekking op
op (i)
(i) het
het verstrekken
verstrekken van
van meetwaarden
meetwaarden voor
trekking
grootverbruikaansluitingen elektriciteit
door de
de meetverantwoordeiijke
meetverantwoordelijke aan
aan de
de netbeheerder
netbeheerder en
en de
de Balance
Balance Responsible
Responsible Party
Party (hierna:
(hierna: programprogramdoor
maverantwoordelijke) en
en (ii)
(ii) reclamaties
reclamaties van
meetwaarden telemetrie
grootverbruik aansluitingen
telemetrie grootverbruik
aansluitingen elekelekvan meetwaarden
maverantwoordelijke)
triciteit door de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke bij
bij de
de meetverantwoordelijke.
meetverantwoordelijke.
triciteit
Aanleiding
Aanleiding
Bij de
de liberalisering
liberalisering van
van de
de energiemarkt
zijn de
de allocatieallocatie- en
en reconciliatie
reconciliatie processen
energiemarkt zijn
processen ontworpen.
ontworpen. Voor gas
gas
Bij
en het
van near
zijn deze
deze processen
processen ruim
ruim 10jaar
10 jaar geleden
geleden aangepast
aangepast met
met de
de introductie
introductie van
near realtime
realtime allocatie
allocatie en
het
zijn
energiesector als
toe leiden
er toe
stuursignaal. Inmiddels
er bij
Inmiddels zijn
zijn er
bij elektriciteit
elektriciteit ontwikkelingen
ontwikkelingen die
stuursignaal.
die er
leiden dat
dat de
de energiesector
als gegezetten. Dit
te zetten.
heel besloten
besloten heeft
heeft deze
deze processen
processen voor
elektriciteit opnieuw
voor elektriciteit
opnieuw op
op te
Dit gebeurt
gebeurt in
in het
het programma
programma
heel
en met
wordt gevormd
Allocatie 2.0.
De kern
kern van
van deze
deze nieuwe
nieuwe processen
processen wordt
2.0. De
Allocatie
gevormd door
door de
de meetgegevens
meetgegevens en
met name
name de
de
eerste betreft
Als eerste
voorgesteld. Als
worden voorgesteld.
wijzigingen worden
aantal wijzigingen
een aantal
zullen een
kwartierwaarden. De
jaren zullen
De komende
komende jaren
kwartierwaarden.
betreft
het de
de onderwerpen:
onderwerpen:
het
(i)
Het verstrekken
meetwaarden voor
(i)
Het
verstrekken van
van meetwaarden
voor telemetrie;
telemetrie;
(ii)
Reclamaties van
meetwaarden telemetrie
(ii)
Reclamaties
van meetwaarden
telemetrie elektriciteit.
elektriciteit.
(i) het
het verstrekken
meetwaarden voor
(i)
verstrekken van
van meetwaarden
voor telemetrie
telemetrie
verantwoorzijn meetverantwoordelijken
uitgelezen telemetrisch
bemeten allocatiepunten
allocatiepunten zijn
meetverantwoordelijken verantwoortelemetrisch bemeten
dagelijks uitgelezen
Voor dagelijks
delijk voor
van deze
het collecteren
collecteren en
de kwaliteit
voor de
meetgegevens en
daarmee voor
en daarmee
kwaliteit van
deze
de meetgegevens
van de
valideren van
en valideren
voor het
delijk
de meetverantwoordelijke.
door de
worden de
meetgegevens. De
De meetgegevens
meetgegevens worden
de keten
keten ingestuurd
ingestuurd door
meetgegevens.
meetverantwoordelijke. Het
Het prode meetgegevens
van de
toewijzing van
de toewijzing
van de
waarbij de
gramma Allocatie
2.0 wijzigt
wijzigt deze
deze processen,
processen, waarbij
Allocatie 2.0
de kwaliteit
gramma
kwaliteit van
meetgegevens
in de
de allocatie
allocatie aan
stand gekotot stand
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke verbetert
waarop deze
wijze waarop
en de
de wijze
deze tot
verbetert en
gekoaan de
in
men zijn
meer transparant
men
zijn meer
transparant wordt.
wordt.
(ii) reclamaties
reclamaties van
meetwaarden telemetrie
elektriciteit
(ii)
van meetwaarden
telemetrie elektriciteit
telemeMomenteel
van dagelijks
ontvangt
de
programmaverantwoordelijke
de meetgegevens
meetgegevens van
dagelijks uitgelezen
uitgelezen telemeMomenteel ontvangt de programmaverantwoordelijke de
ontvantrisch bemeten
de ontvanbemeten allocatiepunten
de netbeheerder.
netbeheerder. Indien
Indien de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke de
van de
allocatiepunten van
trisch
gegevens in
gen meetgegevens
meetgegevens als
fout in
niet correct
correct beoordeelt
beoordeelt omdat
omdat er
een mogelijke
er een
mogelijke fout
in de
de gegevens
in het
het aansluiaansluials niet
gen
de netbeheerder
tingenregister
dienen de
aanwezig is,
is, dienen
de programmaverantwoordelijken
programmaverantwoordelijken bij
tingenregister aanwezig
bij de
netbeheerder
Barchman Wuytierslaan
LH Amersfoort
Dutchman
Wuytiersluné6 3818
33mm
Amonfoon
IBAN NL
RABO 0142197122
IAN
NL 10
10 mo
0142197122

T
(0)33 422
46 80
T +31
+31(0)33
4224680
KVK
m 09173017
09173017

W
W www.nedu.nl
ww.nedu.nl

BTW NL8182.59.589.B.01
nw
NL8182.59.589.B.01

NEDU ®
NEDU

Datum
Datum

Ons kenmerk
kenmerk
Ons

herzieningsverzoeken in
in (oak
(ook wel:
wel: reciameren).
reclameren). Indien
Indien de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke meetgegevens
meetgegevens
herzieningsverzoeken
via de
inhoudelijk als
als niet
niet correct
correct beoordeelt
beoordeelt dan reclameert
reclameert de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke via
de netbeheernetbeheerinhoudelijk
der bij
bij de
de meetverantwoordelijke.
meetverantwoordelijke. De
De netbeheerder
netbeheerder vormt
vormt voor
der
voor dit
dit laatste onderdeel
onderdeel een
een "doorgeeﬂuik".
"doorgeefluik".
veroorzakende
Reclamaties van
van de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke komen
komen dus
dus niet
niet direct
direct bij
bij de
de (mogelijk)
(mogelijk) veroorzakende
Reclamaties
partij terecht.
is niet
niet transparant wat de
de vervolgacties
vervolgacties op
van de
op basis
basis van
de reclamatie
reclamatie zijn, waardoor
waardoor
terecht. Tevens is
partij
worden ingediend
reclamaties momenteel
momenteel mogelijk
mogelijk niet
niet worden
ingediend en
en onduidelijk
reclamaties
onduidelijk is
is of
of ze
ze goed
goed worden
worden afgehandeld.
afgehandeld.
Doelstelling
Doelstelling
Programma Allocatie
2.0 heeft
heeft als
als doel
doel om
om een
een consistent,
consistent, transparant,
transparant, nieuw
nieuw allocatieproces
allocatieproces te
te laten
Programma
Allocatie 2.0
waarbij taken en
en verantwoordelijkheden
verantwoordelijkheden eenduidig
eenduidig en
en helder
helder belegd
belegd zijn.
ontstaan waarbij
Inhoud op
op hoofdlijnen
hoofdlijnen
lnhoud
(i) het
het verstrekken
verstrekken van
van meetwaarden
voor telemetrie
meetwaarden voor
telemetrie
(i)
Dit codewijzigingsvoorstel
codewijzigingsvoorstel beoogt
beoogt het
het berichtenverkeer
berichtenverkeer vanuit
vanuit de
Dit
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke voor
voor meetgegemeetgegemeetwaarden
van
versturen
het
om
is
voorstel
vens van
Het
grootverbruik
telemetrie
aan
passen.
te
passen.
te
Het
voorstel
is om het versturen van meetwaarden aan
aan
van grootverbruik telemetrie aan
wijzigen.
te
de netbeheerders
netbeheerders en
en de
de programmaverantwoordelijken
programmaverantwoordelijken te wijzigen. De
de
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke zendt
zendt de
de
meetgegevens voor
voor elektriciteit
elektriciteit niet
niet meer
meer alleen aan
aan de
de netbeheerder,
netbeheerder, maar ook
ook aan
aan de
de programmaverprogrammavermeetgegevens
voor de
antwoordelijke. Hiermee
Hiermee wordt
wordt afscheid
afscheid genomen van
van de
de huidige
huidige EDINE standaard voor
de verzending
verzending
antwoordelijke.
meetwaarden door
door de
de meetverantwoordelijke.
meetverantwoordelijke. Daarnaast worden
worden in
in het
het voorstel
voorstel de
de momenteel
momenteel toetoevan meetwaarden
gepaste plausibiliteit
plausibiliteit controies
controles van de
de netbeheerder
netbeheerder aangepast.
gepaste

voor elektriciteit
Een andere
andere belangrijke
belangrijke wijziging
wijziging is
is de
de communicatie
communicatie van meetgegevens
meetgegevens voor
elektriciteit per
per richting.
richting. In
In
Een
het huidige
huidige bericht
bericht worden
per 15
verstrekt als
15 minuten
minuten verstrekt
als één waarde.
waarde. Binnen het
het kwartier
kwartier kan
kan
worden meetdata per
het
er echter
echter zowel
zowel afgenomen als
als ingevoed
ingevoed worden.
worden. Door
Door de
de meetgegevens
meetgegevens per
per richting
richting te
te verstrekken
verstrekken kun—
kuner
in de
de toekomst
toekomst deze
wordt de
deze gedetailleerder
gedetailleerder gealloceerd
gealloceerd worden
worden en
en wordt
de daadwerkelijk
daadwerkelijk ingevoede
ingevoede of
of afnen in
energie per
per kwartier
kwartier gecommuniceerd.
gecommuniceerd. Dit
Dit is
is ook
ook van belang in
in het
het kader
kader van de
de afdracht
afdracht van
genomen energie
energiebelasting. Saldering
zodat de
Saldering van data wordt
hiermee voorkomen,
voorkomen, zodat
de facturatie
facturatie van energiebeiasting
wordt hiermee
energiebelasting
energiebelasting.
conform wet
en regelgeving
regelgeving wordt
gefaciliteerd.
conform
wet en
wordt gefaciliteerd.
(ii) reclamaties
reclamaties van meetwaarden
meetwaarden telemetrie
telemetrie elektriciteit
elektriciteit
(ii)
De
beoogde
wijzigingen
hebben betrekking
betrekking op
op het
het invoeren
invoeren van
een rechtstreeks
rechtstreeks reciamatieproces
reclamatieproces voor
De beoogde wijzigingen hebben
van een
voor
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke naar de
de meetverantwoordelijke.
meetverantwoordelijke. Daarmee herziet
herziet dit
dit issue
issue het
het reclamade
tussen de
tieproces tussen
tussen de
de netbeheerder
netbeheerder en
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke alsook
alsook het
het reclamatieproces
reclamatieproces tussen
en de
de
tieproces
programmaverantwoordelijke en
de netbeheerder.
netbeheerder. Wanneer de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke de
de meetmeetprogrammaverantwoordelijke
en de
gegevens direct
direct van
van de
de meetverantwoordelijken
meetverantwoordelijken ontvangt,
ontvangt, kan
gegevens
kan de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke over
over de
de
meetgegevens rechtstreeks
rechtstreeks bij
bij de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke reclameren.
reclameren. Evengoed
Evengoed kan
kan de
de netbeheerder
netbeheerder
meetgegevens
ook zelf
zelf blijven reclameren
reclameren bij
bij de
de meetverantwoordelijke.
meetverantwoordelijke. De
De programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke kan
kan bij
bij de
de
ook
netbeheerder biijven
blijven reclameren
reclameren voor
Op deze
netbeheerder
voor stamgegevens. Op
wordt gereclameerd
deze manier
manier wordt
gereclameerd door
door en
en naar
de partij
partij die
die de
de verantwoordelijkheid
de gegevens.
gegevens.
de
verantwoordelijkheid draagt voor
voor de
De wijzigingsvoorstellen
zijn in
in bijlage
bijlage II artikelsgewijs
artikelsgewijs opgenomen.
opgenomen. Per
De
wijzigingsvoorstellen zijn
wijzigingen rood
gePer artikel
artikel zijn
zijn de
de wijzigingen
rood gemarkeerd, waarbij
de te
te venivijderen
verwijderen tekstonderdelen
zijn doorgehaald
markeerd,
waarbij de
tekstonderdelen zijn
tekstonderde—
doorgehaald en
en de
de toe
toe te
te voegen tekstonderdelen onderstreept.
onderstreept. In bijlage
bijlage II
II is
is een
een artikelsgewijze
artikelsgewijze toelichting
len
toeiichting opgenomen.
opgenomen.
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Datum

J

Ons kenmerk

Alternatieven
Alternatleven
waarbij de
de
NEDU-verband waarbij
in NEDU-verband
issues in
van issues
bespreking van
de bespreking
uit de
vloeien voort
voort uit
De voorgestelde
wijzigingen vloeien
voorgestelde wijzigingen
De
zake keuzes
Hiergemaakt. Hierkeuzes gemaakt.
ter zake
en ter
gewogen en
alternatieven gewogen
zijn alternatieven
Hierbij zijn
vertegenwoordigd. Hierblj
zijn vertegenwoordigd.
marktrollen zijn
marktrollen
onder
zijn gekozen:
gekozen:
niet zijn
die niet
beschreven die
opties beschreven
de opties
zijn de
onder zijn

meetwaarden voor
van meetwaarden
verstrekken van
het verstrekken
(i) het
(i)
voor telemetrie
telemetrie
netbeheerder
de netbeheerder
aan de
stellen aan
beschikbaar stellen
alleen beschikbaar
Meetgegevens alleen
Meetgegevens
ontde ontvoor de
netbeheerder voor
de netbeheerder
afhankelijk van
programmaverantwoordelijke afhankelijk
de programmaverantwoordelijke
blijft de
optie blijft
deze optie
Bij deze
Bij
van de
uitvoekunnen uitvoereclamatieproces te
het reclamatieproces
en het
processen en
om zijn
meetgegevens om
gevalideerde meetgegevens
vangst van
vangst
van gevalideerde
zijn processen
te kunnen
ren.
ren.
Het
stand houden
houden
in stand
proces in
huidige (EDINE) proces
Het huidige
ontde ontnetbeheerder voor
de netbeheerder
van de
afhankelijk van
programmaverantwoordelijke
de
blijft
voor de
optie
deze
Bij
aﬂwankelijk
programmaverantwoordelijke
de
blijft
optie
deze
Bij
uitvoekunnen
te
reclamatieproces
het
en
processen
zijn
vangst
van
gevalideerde
meetgegevens
om
zijn
processen
en
het
reclamatieproces
te
kunnen
uitvoevangst van gevalideerde meetgegevens om
geniet gedoor XML-berichten
berichten te
om EDINE berichten
brede wens
de brede
wordt de
Daarnaast wordt
ren. Daarnaast
ren.
wens om
te vervangen
vervangen door
XML-berichten niet
honoreerd.
honoreerd.

elektriciteit
telemetrie elektriciteit
meetwaarden telemetn‘e
reclamaties van
(ii) reclamaties
(ii)
van meetwaarden
laten
ongewijzigd Iaten
reclamatieproces ongewijzigd
huidige reclamatieproces
Het huidige
Het
de
bij de
reclameren bij
netbeheerdermoet reclameren
de netbeheerdermoet
Het
via de
programmaverantwoordelijke via
de programmaverantwoordelijke
als de
inefficiënt als
is inefﬁcient
Het is
gaat
meetverantwoordelijke gaat
de meetverantwoordelijke
direct van
meetgegevens wel
de meetgegevens
hij de
terwijl hij
meetverantwoordelijke terwijl
meetverantwoordelijke
wel direct
van de
gerebron serede bron
bij de
direct bij
dat direct
ervoor dat
zorgt ervoor
meetverantwoordelijke zorgt
de meetverantwoordelijke
bij de
direct bij
Reclamatie direct
ontvangen. Reclamatie
ontvangen.
duidelijen duidelijefficiënter en
een efﬁciénter
Dit zorgt
netbeheerder. Dit
de netbeheerder.
wordt zonder
clameerd wordt
voor een
zorgt voor
van de
tussenkomst van
zonder tussenkomst
clameerd
meetgegevens.
de meetgegevens.
rol voor
verantwoordelijke rol
de verantwoordelijke
bij de
gereclameerd wordt
direct gereclameerd
waarbij direct
proces waarbij
ker proces
ker
wordt bij
voor de
waarbij
verantwoordelijkheden waarbij
en verantwoordelijkheden
rollen en
verschillende rollen
afhankelijkheden tussen
tussen verschillende
voorkomt tevens
Dit voorkomt
tevens afhankelijkheden
Dit
is.
aanwezig is.
wel aanwezig
functionaliteit wel
huidige functionaliteit
de huidige
in de
die in
praktijk die
huidige praktijk
de huidige
in de
in
Toetsingscriteria
Toetslngscriterla
bedoeld
als bedoeld
belangen als
de belangen
geding - de
het geding
in het
zover in
- voor zover
met -voor
strijdig met
niet strijdig
is niet
of is
dient of
voorstel dient
onderhavige voorstel
Het onderhavige
Het
artikel
in artikel
bedoeld in
als bedoeld
belangen als
de belangen
c.q. de
Gaswet c.q.
de Gaswet
van de
lid van
en tweede
eerste en
12f, eerste
artikel 12f,
23 juncto
artikel 23
in artikel
tweede lid
juncto artikel
in
aan
beschrijving aan
een beschrijving
Hieronder volgt
(E-wet). Hieronder
1998 (E-wet).
Elektriciteitswet 1998
de Elektriciteitswet
lid van
eerste lid
36, eerste
artikel 36,
56 juncto
volgt een
van de
juncto artikel
56
relevante toetsingscriteria:
de relevante
van de
hand van
de hand
de
toetsingscriteria:

van de
elektricide elektriciverantwoord functioneren van
milieuhygiënisch verantwoordfunctioneren
en milieuhygiénisch
doelmatig en
duurzaam, doelmatig
betrouwbaar, duurzaam,
het betrouwbaar,
het
teitsvoorziening
teitsvoorziening
proén pro.
netbeheerder én
de netbeheerder
naar de
deze naar
en deze
afname en
en afname
invoeding en
in invoeding
meetgegevens in
de meetgegevens
van de
splitsen van
het splitsen
Door het
Door
communiceren
te communiceren
transparanter te
gegevens transparanter
de gegevens
kwaliteit van
de kwaliteit
en de
sturen en
te sturen
grammaverantwoordelijke te
grammaverantwoordelijke
van de
inzicht voor
beter inzicht
een beter
aan een
bij aan
voor
draagt bij
Dit draagt
elektriciteitsvoorziening. Dit
betrouwbaardere elektriciteitsvoorziening.
een betrouwbaardere
tot een
bij tot
dit bij
draagt dit
draagt
benetbeheerders beportfolio. Voor
hun portfolio.
of hun
net of
het net
in het
afname in
en afname
invoeding en
daadwerkelijke invoeding
de daadwerkelijke
in de
ontvangers in
ontvangers
Voor netbeheerders
proen voor
berekenen en
kunnen berekenen
net kunnen
het net
voor probelasting van
de belasting
nauwkeuriger de
en nauwkeuriger
doelgerichter en
zij doelgerichter
dat zij
dit dat
tekent dit
van het
tekent
hun
gedrag van
het gedrag
in het
krijgen in
inzicht krijgen
nauwkeuriger inzicht
zij nauwkeuriger
dat zij
dit dat
betekent dit
grammaverantwoordelijke betekent
grammaverantwoordelijke
van hun
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Datum
Datum

kenmerk
Ons haunted:
Ons

van de
programmaverde programmaverdat de
ervoor dat
meetgegevens zorgt ervoor
de meetgegevens
aangeslotenen.
herkomst van
de herkomst
in de
Transparantie in
aangeslotenen. Transparantie
op
sneller op
van de
en sneller
beoordelen en
kan beoordelen
nauwkeuriger kan
antwoordelijke
meetgegevens nauwkeuriger
de meetgegevens
betrouwbaarheid van
de betrouwbaarheid
antwoordelijke de
en daareen impuls
tot efﬁciéntere
daarkwaliteitsverbetering en
voor kwaliteitsverbetering
impuls voor
processen, een
fouten
efficiëntere processen,
leidt tot
Dit leidt
anticiperen. Dit
kan anticiperen.
fouten kan
zorgen voor
wijzigingen in
reclamatieproces zorgen
het reclamatieproces
in het
De wijzigingen
doelmatig elektriciteitssysteem.
en doelmatig
efficiënt en
een efﬁcient
mee een
elektriciteitssysteem. De
mee
verelkaar vervoor meetgegevens
met elkaar
direct met
meetgegevens direct
en verantwoordelijkheden
rollen en
verantwoordelijkheden voor
efficiënter proces waarbij
een efﬁciénter
waarbij rollen
een
bonden
"tussenpersoon".
zonder "tussenpersoon".
zijn zonder
bonden zijn
elektriciteitsmarkt
de elektriciteitsmarkt
op de
handelsverkeer op
het handelsverkeer
ontwikkeling van
de ontwikkeling
van de
bevordering van
de bevordering
de
van het

zijn
sneller en
beschikbaar zijn
nauwkeuriger beschikbaar
en nauwkeuriger
meetgegevens sneller
doordat meetgegevens
bevorderd doordat
wordt bevorderd
handelsverkeer wordt
Het handelsverkeer
Het
en op
in zijn
ontwikkelingen in
op ontwikkelingen
inspelen op
kan inspelen
hij kan
programmaverantwoordelijke zodat
de programmaverantwoordelijke
voor de
zodat hij
zijn portfolio en
aan
beter aan
dit beter
handelsverkeer. Tevens
het handelsverkeer.
in het
nemen in
grond van
zijn beslissingen
Tevens sluit
sluit dit
kan nemen
beslissingen kan
informatie zijn
betere informatie
van betere
in sommige
en in
gecommuniceerd en
apart wordt
ook apart
afname ook
en afname
invoeding en
landen waar
Europese landen
andere Europese
bij andere
bij
waar invoeding
wordt gecommuniceerd
sommige
partijen
gevallen
zelfs toegewezen
verschillende partijen.
aan verschillende
worden aan
kan worden
toegewezen kan
gevallen zelfs
afnemers
handelen van
doelmatig handelen
het doe/matig
van het
bevordering van
de bevordering
de
van afnemers

transparant en
nauwen nauwmeer transparant
doelmatiger, meer
Het doelmatiger,
codewijziging. Het
deze codewijziging.
geraakt door deze
afnemers geraakt
worden afnemers
Indirect worden
Indirect
markt, waardoor
de markt,
in de
efficiënter proces in
een efﬁciénter
leidt tot
keuriger
stellen van
tot een
waardoor
meetgegevens leidt
van meetgegevens
beschikking stellen
ter beschikking
keuriger ter
afsluikunnen afsluicontracten kunnen
hun contracten
informatie hun
betere informatie
van betere
basis van
op basis
programmaverantwoordelijken op
en programmaverantwoordelijken
afnemers en
afnemers
ten.
ten.
netbeheerders
van netbeheerders
dienstverlening van
de dienstverlening
van de
kwaliteit van
een goede kwaliteit
een
deze
reclamatieproces hoeft deze
het reclamatieproces
in het
"tussenpersoon" fungeert
als "tussenpersoon"
meer als
niet meer
netbeheerder niet
de netbeheerder
Doordat de
Doordat
fungeert in
afen afinvoeding en
in invoeding
meetgegevens in
van meetgegevens
de splitsing
stelt de
Daarnaast stelt
zetten. Daarnaast
door te
meer door
gegevens meer
geen gegevens
geen
te zetten.
splitsing van
net
op zijn
aangeslotenen op
de aangeslotenen
zijn net
gedrag van
het gedrag
in het
krijgen in
inzicht te
meer inzicht
om meer
staat om
in staat
netbeheerder in
de netbeheerder
name de
van de
te krijgen
name
hiervan.
consequenties hiervan.
technische consequenties
de technische
en de
en
de
die de
een wijze die
energiebalans op een
de energiebalans
handhaving van
discriminatoire handhaving
niet discriminatoire
en niet
transparante en
objectieve, transparante
een objectieve,
een
van de
weerspiegelt
kosten weerspiegelt
kosten
consumptie voorspelt
en consumptie
productie en
zijn productie
voorspelt
programmaverantwoordelijke zijn
de programmaverantwoordelijke
informatie waarop
de informatie
Doordat de
waarop de
Doordat
energiedaarmee zijn
en daarmee
op trends
inspelen op
beter inspelen
deze beter
zijn energiekan deze
informatie, kan
nauwkeurigere informatie,
met nauwkeurigere
wordt met
gevoed wordt
trends en
gevoed
van het
daaren daarenergieprogramma en
het energieprogramma
betere voorspelling van
mogelijk betere
een mogelijk
tot een
leidt tot
Dit leidt
programma verbeteren.
verbeteren. Dit
programma
de
bij
dichter
dat
de
bij
energieprogramma
beter
Een
onbalans.
de
dichter
van
beperken
het
dat
tot
mogelijkheid
een
mee
mee een mogelijkheid tot het beperken van de onbalans. Een beter energieprogramma
energiebalans.
de energiebalans.
handhaving van
betere handhaving
een betere
ligt zorgt voor
invoeding ligt
en invoeding
energieafname en
van de
daadwerkelijke energieafname
voor een
daadwerkelijke
om zijn
informatie om
meer informatie
codewijzigingsvoorstel meer
dit codewijzigingsvoorstel
met dit
krijgt met
programmaverantwoordelijke krijgt
De programmaverantwoordelijke
De
zijn wettelijke
wettelijke
voeren.
uit te
beter uit
taak beter
taak
te voeren.
betrokkenen
andere betrokkenen
eventuele andere
en eventuele
klanten en
voorstel voor ldanten
het voorstel
van het
Consequenties van
Consequenties
weergegeven:
hieronder weergegeven:
partijen worden
betrokken partijen
effecten voor betrokken
De effecten
De
worden hieronder

afnemer
de afnemer
Effect voor de
Effect

afsluiten.
partijen afsluiten.
met partijen
contracten met
zijn contracten
informatie zijn
betere informatie
van betere
basis van
op basis
kan op
afnemer kan
De afnemer
De
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Eﬁect
voor de
meetverantwoordelijke
de meetverantwoordelijke
Effect voor
recladiens reclaontvangt diens
en ontvangt
berichten en
programmaverantwoordelijke berichten
de programmaverantwoordeiijke
ook de
gaat ook
meetverantwoordelijke gaat
De meetverantwoordelijke
De
rechtstreeks.
meetgegevens rechtstreeks.
de verstrekte
voor de
matieverzoeken voor
matieverzoeken
verstrekte meetgegevens

netbeheerder
de netbeheerder
Effect voor
Eﬁect
voor de
verzorgen.
te verzorgen.
programmaverantwoordelijke te
de programmaverantwoordelijke
De
namens de
meer namens
reclamaties meer
geen reclamaties
hoeft geen
netbeheerder hoeft
De netbeheerder
leverancier
de Ieverancier
voor de
Effect voor
Effect
invoevan invoeaanleveren van
gesplitst aanleveren
het gesplitst
direct. Door het
niet direct.
leverancier niet
de Ieverancier
raakt de
codewijzigingsvoorstel zelf
Het codewijzigingsvoorstel
zelf raakt
Het
afname
de afname
over de
worden over
geïnformeerd worden
richting geinformeerd
per richting
wel per
de toekomst
in de
leverancier in
toekomst wel
de Ieverancier
kan de
afname kan
en afname
ding en
ding
worden.
gebruikt worden.
Energiebelasting gebruikt
de Energiebelasting
bepaling van
de bepaiing
ook voor
kan ook
Dit kan
het net. Dit
op het
invoeding op
en invoeding
van en
van
voor de
van de
programmaverantwoordelijke
voorde
Effect voor
Effect
de programmaverantwoordelijke
van de
en
meetverantwoordelijke en
de meetverantwoordelijke
rechtstreeks van
meetgegevens rechtstreeks
de meetgegevens
krijgt de
programmaverantwoordelijke krijgt
De programmaverantwoordelijke
De
reclameren
meetgegevens zelf
deze meetgegevens
voor deze
hij voor
kan hij
Daarnaast kan
gebruiken. Daamaast
eerder gebruiken.
gegevens eerder
de gegevens
daardoor de
kan daardoor
kan
zelf reclameren
reclamatie.
de reclamatie.
van de
afhandeling van
de afhandeling
voor de
netbeheerder voor
de netbeheerder
afhankelijk van
meer afhankelijk
niet meer
is niet
en is
van de
en
persoonsgegevens
van persoonsgegevens
Verwerking van
Vemerking
voorkomen dat
een
afnemer een
de afnemer
dat de
het voorkomen
kan het
gaat, kan
grootverbruik telemetrieaansluitingen
om grootverbruik
het om
dat het
Ondanks dat
telemetrieaansluitingen gaat,
Ondanks
hij
heeft hij
Daarnaast heeft
meetverantwoordelijke. Daamaast
een meetverantwoordelijke.
met een
contract met
een contract
heeft een
afnemer heeft
De afnemer
is. De
persoon is.
natuurlijk persoon
natuurlijk
rechteen contract
of een
verzorgt of
programmaverantwoordelijkheid verzorgt
de programmaverantwoordeiijkheid
contract recht—
die de
leverancier, die
een leverancier,
met een
contract met
een contract
een
programmaverantwoordelijke.
een programmaverantwoordelijke.
met een
streeks met
streeks
rechtstreeks
codewijzigingsvoorstel rechtstreeks
dit codewijzigingsvoorstel
volgens dit
meetgegevens volgens
de meetgegevens
meetverantwoordelijke verzendt
De meetverantwoordelijke
verzendt de
De
programmaverantwoordelijke
de programmaverantwoordelijke
en de
meetverantwoordelijke en
De meetverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke. De
de programmaverantwoordelijke.
naar de
naar
geof gecontract of
AVG grondslag,
bijvoorbeeld contract
zoals bijvoorbeeld
grondslag, zoals
een AVG
van een
basis van
op basis
verwerken op
meetgegevens verwerken
de meetgegevens
kunnen de
kunnen
verwerking
de verwerking
Informatiecode) de
de lnformatiecode)
dan de
(anders dan
wet (anders
de wet
dat de
het zo
zijn dat
kan het
zo zijn
Daarnaast kan
belang. Daamaast
rechtvaardigd belang.
rechtvaardigd
programmaverantwoordede programmaverantwoordeof de
meetverantwoordelijke of
de meetverantwoordelijke
voorschrijft, waarbij
persoonsgegevens voorschrijft,
waarbij de
van persoonsgegevens
van
doen.
kan
verplichting
doen.
kan
verplichting
wettelijke
wettelijke
grondslag
de
op
beroep
een
lijke
grondslag
de
op
lijke een beroep
codewijzigingen
aanhangige codewijzigingen
met aanhangige
Samenhang met
Samenhang
De
elektriciteit. De
meetwaarden elektriciteit.
Dagelijks versturen
Er
versturen meetwaarden
codewijzigingsvoorstel Dagelijks
het codewijzigingsvoorstel
met het
samenhang met
een samenhang
is een
Er is
ingevoerd.
elkaar worden
van elkaar
onafhankelijk van
echter onafhankelijk
kunnen echter
codewijzigingsvoorstellen kunnen
codewijzigingsvoorstellen
worden ingevoerd.
procedure
Gevolgde procedure
Gevolgde
wijziginvoorstel wijziginzover het
Voor zover
het voorstel
NEDU. Voor
ALV NEDU.
de ALV
door de
De
vastgesteld door
2020 vastgesteid
mei 2020
27 mei
op 27
zijn op
codewijzigingen zijn
De codewijzigingen
is
elektriciteit, is
Begrippencode elektriciteit,
de Begrippencode
en de
elektriciteit en
Meetcode elektriciteit
de Meetcode
elektriciteit, de
Netcode elektriciteit,
de Netcode
van de
betreft van
gen betreft
gen
de
32 van
artikel 32
in artikel
bedoeld in
als bedoeid
netbeheerders, als
gezamenlijke netbeheerders,
de gezamenlijke
voorstel van
als voorstel
vastgesteld als
het voorstel
het
voorstel vastgesteld
van de
van de
fevereniging Netbeheer
27 feop 27
Nederland op
Netbeheer Nederland
de vereniging
van de
Regulering van
Taakgroep Regulering
de Taakgroep
door de
1998, door
Elektriciteitswet 1998,
Elektriciteitswet
artikel 33
zoals bedoeld
33
in artikel
bedoeld in
marktpartijen zoals
van marktpartijen
organisaties van
representatieve organisaties
met representatieve
overleg met
Het overleg
2020. Het
bruari 2020.
bruari
van het
het
bijeenkomst van
een bijeenkomst
tijdens een
plaatsgevonden tijdens
2020 plaatsgevonden
juni 2020
25 juni
en 25
april en
16 april
op 16
heeft op
Elektriciteitswet 1998 heeft
Elektriciteitswet
GEN-verslag
het GEN-verslag
van het
deel van
relevante deel
Het relevante
("GEN"). Het
gastransportnetten (”GEN”).
en gastransportnetten
elektriciteits- en
Gebruikersplatform elektriciteitsGebruikersplatform
IV.
bijlage IV.
in bijlage
commentarenmatrix in
de commentarenmatrix
ook de
dit verband
in dit
Zie in
III. lie
bijlage III.
in bijlage
opgenomen in
is opgenomen
is
verband ook
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Inwerkingtreding
lnwerkingtreding
novem20 novemop 20
De
2021, vooralsnog
vooralsnog vastgesteld
vastgesteld op
themarelease 2021,
de themarelease
per de
is per
inwerkingtredingsdatum is
beoogde inwerkingtredingsdatum
De beoogde
2021.
ber 2021.
ber
NEDU
Representativiteit NEDU
Representativiteit
programmaverantwoordelijken
en programmaverantwoordelijken
In
zijn netbeheerders,
meetverantwoordelijken en
leveranciers, meetverantwoordelijken
netbeheerders, leveranciers,
NEDU zijn
In NEDU
van de
voorgestelde wijzigingen
Informade Informawijzigingen van
2020 zijn
de voorgestelde
zijn de
mei 2020
27 mei
ledenvergadering van
de ledenvergadering
van 27
Tijdens de
verenigd. ldens
verenigd.
ingeis ingeonderhavige wijzigingsvoorstel
het onderhavige
dat het
NEDU dat
tiecode
vastgesteld. Gelet
wijzigingsvoorstel is
meent NEDU
hierop meent
Gelet hierop
unaniem vastgesteld.
tiecode unaniem
beGaswet be22 Gaswet
artikel 22
en artikel
1998 en
Elektriciteitswet 1998
54 Elektriciteitswet
artikel 54
in artikel
de in
deel van
representatief deel
een representatief
door een
diend door
diend
van de
(Bijlage V).
ledenlijst (Bijlage
actuele ledenlijst
doelde ondernemingen.
Zie desgewenst
V).
bijgaande actuele
desgewenst bijgaande
ondernemingen. Zie
Met
vriendelijke groet,
Met vriendelijke

Drt'ecteur
Nederland
Netbeheer Nederland

Voorzitter
NEDU
Vereniging NEDU
Vereniging

BIJLAGEN
BULAGEN
Codewijzigingen
II
Codewijzigingen
llII
Toelichting
Toelichting
GEN
Verslag
III
Ill
Verslag GEN
NEDU
Ledenlijst NEDU
IV Ledenlijst
IV
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BIJLAGE II
BIJLAGE
Codewijzigingen
Codewijzigingen

ARTIKEL II

gewijzigd:
volgt gewijzigd:
als volgt
wordt als
gas wordt
en gas
elektriciteit en
Informatiecode elektriciteit
De Informatiecode
De

A
meetgegevens
van meetgegevens
6.2.1. Validatie
6.2.1.
Validatie van
6.2.1.1
6.2.1.1
in-geval van een telemetriegrootverbruikmootinrichting wordt do meting op de dag van de verzameling
van de meetgegevens door de meetverantwoordelijke op volledigheid gevalideerd aan de hand van de
volgende criteria:
—a. status in de meetinrichting aangaande de meting of do meetwaarde on status van het meetkanaal
geeft geen indicatie van een foutj
—b. tijdsynchroniteit van de meetinrichting en meetperiodeblijft binnen de in 0.5.3 tot en met 4.3.5.5
van de Meetcode elektriciteit aangegovon normen;
—c. alle meetoerioden zijn aanwezigen bevatten een meetwaarde.fvervallenl

6.2.1.2
In geval van oon tolomotriegrootverbruikmeetinrichting worden de gecoilectoordo meetgegevens op de
dag van deverzameling-van de meetgegevens door de meetverantwoordelijke op juistheid gevalideerd
aan do hand van do volgondo criteria:
—a. in geval van een hoofdmeting en een controiemeting is hot vorschil por dag in de hoeveelheid energie gemeten door de hoofdmeting en de controlemeting kleiner dan tweemaal de geldende nauwkeurigheidsklasse van de meetinrichting zoals bepaald in bijlage BI van do Meotcodo elektriciteit vermenigvuldigd met het daguitwissoling van de hoofdmeter;
—b. de gemeten hoeveelheid energie is groter dan of gelijk aan nul;
—c. de hoeveelheid met het net uitgewisselde energie per meetperiode is kleiner dan 120-% van het nominale capaciteit van de mootinrichting;
—d. do Gomoton hoovoolhoid onorcio is niot langer dan een week gelijk aan nul, fvervallenl
6.2.1.3

De op grond van 6.2.1.1 of 6.2.1.2 afgekourdo moetgogovons worden, voor zover mogolijk, automatisch
gerepareerd overeenkomstig 5.4.3 van do Meetcode elektriciteit. Alle op grond van 5.4.3 van de Meetcode oloktriciteit automatisch goroparoordo mootgogovens worden (nogmaals) overeenkomstig 6.2.1.1 en
6.2.1.2 gevalideerd alvorens doze als definitief worden vastgesteld, fvervallenl
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6.2.1.4
6.2.1.4
In goval von oon profiolgrootverbruikmeetinrichting en een productiemeotinrichting wordon do vorzo
melde meetgegevens gevalideerd op volledigheid on op juistheid jan de hand van do volgende criteria:
—a. de voor de bepaling van de hoeveelheid uitgowissoldo onergie benodigde tellcrstondon gijn beschik—b. de gemoton hoovoolhoid mot hot not uitgowissoldo onorgio is grotor dan 50% van do hoeveelheid die
op grond van de uitwisseling tijdens de voora-fgaande periode zou mogen worden verwacht;
—c. do gomoton hoovoolhoid mot hot net uitgewisselde energie is kloinor dan 200% van do hoovoolhoid
die oo erond van de uitwisseling tiidons do voorafgaande periode zou mogen wordon verwacht, [vervallen!
6.2.1.5
6.2.1.5
Indien de meetgegevens bedoeld in 6.2.1.4 niet voldoen aan de in 6.2.1.4 genoemde validatiecriteria,
worden de meetgegevens door do mootverantwoordolijke (opnieuw) af- of uitgelezen of wordt in overleg
mot de aangeslotene vastgestold of de gemoton hoovoolhoid overeenkomt met de hoovoelhoid dio zou
mogen
W
hworden
e r verwacht,
v a l l[vervallen]
e n l
6.2.1.6
6.2.1.6
Indion do mootgogovens bodoold in 6.2.1.4 wel voldoen-aan de in 6.2.1.4 gonoomde validatiocritoria, WOP
den de meetgegevens door de meetverantwoordeliike vasteesteid-.- - . |vervallen|
[vervallen!
6.2.1.7
De validatie en vaststelling zoals bodoold in 6.2.1.4 en 6.2.1.6 vindt plaats uiterlijk do werkdag na de dag
van verzameling van meetgegevens zoals bedoeld in 5.2 van do Mootcodo oloktricitoit. |vervallen|
[vervallen]
B
6.2.2.1
In geval van een telemetriegrootverbruikmeetinrichting past de meetverantwoordelijko de vermenigvuldigingsfactor too op do in hot validatioprocos goedgekeurde meetgegevens alvorons dozo te verzendeo aeo
de netbeheerder opdat de werkelijke hoovoolhoid mot hot net uitgewisselde energie in hot ovordrachtspuntW
van W
de aansluiting
verzonden.fvervallen]
W
M e n wordt
—H
vewallnl
6.2.2.2
6.2.2.2

De meetverantwoordeliike1
meetverantwoordeliike1 zendt
zendt de
de vastgestelde
meetgegevens, bedoeld
De
vastgestelde meetgegevensI
11
bedoeld in
innep-gr-end—vanG—Z—H5—3.
op grond van 6.2.2.15.3.11
kaansluiallettelemetriegrootverbruik
voor alle
Meetcode elektriciteit
tot stand gekomen meetgegevens in;ake voor
elektriciteit tot-stand-gekemenmeetgegevens-iniake_
Meetcode
telemetriegrootverbruikaansluitingen waarvoor hij
hij meetverantwoordelijkheid
meetverantwoordelijkheid draagt,
werden—teaawen—samen—met—de—ep—basos—van
draagt, worden
tezamen samon met do op basis van
tingen
6.2.2.10 bepaalde meetgegevens, bodoold in 6.2.2.10, ep
de eerstvolgende
eerstvolgende werkkalenderdag
werkk___alenderdag
99 uiterliik de
W
en de
vóór 10:00
10:00 uur
uur doer—de—meetvermtweerdelijke—venendenaan_
door de meetverantwoordelijko verzonden aan naar de
de netbeheerdere
netbeheerder en
de programmavéér
n.
hebben
betrekking
verantwoordelijke
de meetgegevens
die actief'
actief Is
is 09
waarop de
op de
de aansluiting op
de dag
op de
dag waarop
meetgegevens
hebben.
verantwoordeliike die

Codewijzigmgsvoorstel Dagelijks versturen
meetwaarden E
E
I1 Codewijzigingsvoorstel
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6.2.2.2a
6.2.2.23
In geval van een grootverbruikaanstuiting w-aaroon oon of moor secundaire allocatiepunton zijn toogokond,
' I is artikel 6.2.2.2 van toepassing op elk afzonderlijk allocotiopunt dot aan dozo aansluiting is toegekend. [vervallen!
kendg-lvervallenl
6.2.2.3
6.2.2.3
Eventuele niet jutomat-fseh goroporoordo meetgegevens, bedoeld in 6.2.2.1, van oon bepoalde dag worden, samen met de naar aanleiding van-SrS.l van de Meetcode elektriciteit gecorrigeerde meetgegevens,
vóór 10:00 uuf op de vijfde werkdag-na do dosbotreffonde dag door de meetverantwoordolijko ols zodanig-gekenmeﬁkt-verzenden-am-de-net-beheeiderwm
nig cokenmorkt verzonden aan de netbeheerder.:De meetverantwoordeliike
meetverantwoordelijke verzendt voor alle telemetriegrootverbruikaansluitinEen waarvoor hii
hij meetverantwoordeliikheid draaggI
draagt, aan
aan de netbeheerder
netbeheerder en
triegrootverbruikaansluitingen
aan de programmaverantwoordeliike die actief
actief is 09
op de aansluiting 09
op de dag waarop de meetgegevens
meetgegevens
negende werkde
van
uur
24:00
betrekking hebbenI
véér
hebben, zo sgoedig
spoedig mogeliik na vaststellen doch uiterliik
uiterlijk vóór 24:00
van
dag:
dag na de desbetreffende dag:
a. de berekende of aanvullende meetgegevens zoals bedoeld in 5.3.11
a.
5.3.11 van de Meetcode
Meetcode elektriciteit
elektriciteit
zoals bedoeld
bedoeld in 5.5.3
5.5.3 van de Meetcode
b. de herziene meetgegevens zoais
Meetcode elektriciteit.
elektriciteit.
6.2.2.4
6.2.2.4
De mede naar aanleiding van 5.5.1 van de Meetcode elektriciteit vastgostoldo definitieve meetgegevens,
zoals bedoeld in 6.2.2.11, van oen bepaalde dog worden vóór 24:00 uw¥an do negende werkdag na de
: - .Ingevalvaneen
-desbetreffende
: - netbeheerder.
dae
- - .
- verzonden
aan de
. . =In geval van een
- .: = . .de mootverantwoordeliike
: . ; door
=- telemetriegrootverbruikaansluiting waaraan een of meer
ziin
meer secundaire allocatiegunten
toegekendl zijn
allocatiepunten zijn
ziin toegekend,
telemetriegrootverbruikaansluiting
toe6.2.2.2 en 6.2.2.3
6.2.2.3 van toegassing
toepassing op elk afzonderliik
afzonderlijk allocatiegunt
allocatiepunt dat aan
aan deze
deze aansluiting is toeartikelen 6.2.2.2
gekend.
stile—"d.6.2.2.5
6.2.2.5
Alle meetgegevens, zoals bedoeld if>6.2.2.1, die zijn afgekeurd in het validatieproces worden in het bericht waarmee zo worden verzonden aangemerkt als voorlopige mootgogovons. Wanneer meetgegevens
binnen de in 6.2.2.4 genoemde termijn niet opnieuw worden aangeleverd, dan worden deze na tien werkdagen definitief.fvervallenl
dagen—deﬂniﬂeﬂlvervallenl
G.2.2.6
6.2.2.6

meetverantwoordelijke verstrekt
netbeheerder mMaandelijks,
mMaandelijks, uiterlijk de tiende werkdag van
aan de netbeheerder
verstrekt aan
De meetverantwoordeliike
zoals bedoeld
bedoeld in saga-5.3.11
6.2.2.1 5.3.11 Meetcode
Meetcode elektriciteit
de maand na de maand waarop de meetgegevens, zeals
elektriciteit
betrekking hebben, Wekt-dmewemt-wee‘deﬁike
verstrekt do meetverantwoordelijke aan-de—smbeheerdeﬁ
aan de netbeheerder Qer
per overdrachtspunt:
betrekking
overdrachtsgunt:
a. de werkelijke
(gecorrigeerde) hoeveelheid
hoeveelheid met het
het net uitgewisselde
uitgewisselde energie per richting, onderscheia.
werkelijke (gecorrigeerde)
in het overdrachtspunt
van een
geval van
i j in geval
a r bwaarbij
W W wvanade aansluiting,
den naar normaaluren en laaguren, W
meetinrichting met één telwerk
deze beide hoeveelheden
hoeveelheden worden
15-minumeetinrichting
telwerk deze
worden bepaald op basis van
van de 45-minutenwaarden
per onbalansverrekeningsperiode;
W
e n waarden Qer
onbalansverrekeningsperiod ;
b. de tellerstand(en)
tellerstand(en) (normaaltelwerk
(normaaltelwerk en laagtelwerk
laagtelwerk of in geval van
meetinrichting met één telwerk:
van een meetinrichting
telwerk:
enkeltelwerk);
enkeltelwerk);
c. de bij de tellerstanden
tellerstanden behorende
behorende vermenigvuldigingsfactoren;
c.
vermenigvuldigingsfactoren;
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Datum
Datum

Ons hunted:
kenmerk
0m

d. de
de bii
bil de
de tellerstand
tellerstand behorende
behorende herkomstindicatie;
herkomstindicatie;
d.
week
ée. indien
indien van
van toepassing de
de kref-dehoeveeiheid-met-het-net-uitgewisseide-biindeneigie.
kWma, of do hoovoolhoid mot hot net uitcowissolde blindenergie, per
per week
dg.
of per
per maand;
of
f. indien van
van toepassing de
de hoeveelheid
hoeveelheid met
met het
het net
net uitgewisselde
uitgewisselde blindenergie.
blindenergie.
f.
En verstrekt
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordelijke aan
aan de
de netbeheerder
netbeheerder en
en aan
aan de
de grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordeliike die
die
verstrekt de
En
is op
op het
het allocatiegunt
allocatiepunt op
op de
de maand of
of het
het deel
deel van
van de
de maand waarop de
de meetgegevens
meetgegevens betrekking
betrekking
actief is
hebben, de
de volgende
gegevens per
per allocatiegunt:
allocatiepunt:
I'IebbenI
volgende gegevens
g. de
de (gecorrigeerde)
(gecorrigeerde) hoeveelheid
hoeveelheid met
met het
het net
net uitgewisselde energie
energie per
oer richtingI
richting, onderscheiden naar
3.
normaaluren en
telwerk deze
en laagurenl
laaguren, waarbij
een meetinrichting met
van een
met één
één telwerk
waarbii in geval van
deze beide
beide hoehoenormaaluren
veelheden worden
bepaald 09
op basis van
van de
de waarden per
per onbalansverrekeningsperiode;
worden begaald
veelheden
h. Per
Per leveringsrichtingI
leveringsrichting, ger
per kalenderdagI
kalenderdag, per
per onbalansverrekeningsgeriode:
onbalansverrekeningsperiode:
h.
1°
de
(gecorrigeerde)
hoeveelheid
net
met
het
het
net uitgewisselde energie
met
energie
hoeveelheid
igecorrigeerde)
de
1°
2°
voor elk
de
herkomstindicatie,
validatiestatus
en
van
een
toepassing
een regaratiemethodiek
reparatiemethodiek voor
toepassing
van
elk
indien
en
2° de herkomstindicatie.
onder 1° genoemde
genoemde waarde.
waarde.
Deze overdracht van
van meetgegevens
meetgegevens vindt
W
uitorlijk do tiende
werkdag van doW
maand na de maand
W
vindt plaats {
Deze
waarop do mootgogovons betrekking hoeft on overeenkomstig
overeenkomstig hetgeen
hetgeen daaromtrent
daaromtrent In
in paragraaf 13.5
13.5
waamp—de—meetgegevens—bet-pekkmg—heeﬁt—en
van de
de Netcode
Netcode elektriciteit
elektriciteit Is
is bepaald, waarbij voor
voor ‘eikende-pregraimnavemeidekjkeﬂ’
‘orkondo procrammaverantwoordoliikoBRP' indien
van
van toepassing
ook 'meetverantwoordelijke’
'meetverantwoordelijke' gelezen
gelezen kan worden.
worden.
toegassing ook
daar van
6.2.2.6a
6.2.2.63
In geval van een grootverbruikaansluiting waaraan een of meer secundaire allocatiepunten zijn toegekond, is artikel 6.2.2.6 van toepassing op de aansluiting als goheel en artikel 6.2.2.6, do ondordolon a en b,
oo elk afzonderlijk allocatiepunt dat aan doze aansluiting is toogokond.fvervallenl
. .lvervallenl
6.2.2.7
6.2.2.7
In geval
geval van een
een proﬁeIgrootverbruikmeetinrichting
profielgrootverbruikmeetinrichting op
op een
een aansluiting groter
een producen een
groter dan 3x80A en
producIn
tiemeetinrichting,
worden
de
meetgegevens
bedoeld
6.2.1.4
elektriciteit
5.2.13
van
de
Meetcode
Meetcode
de
elektriciteit
van
5.2.13
6.4.414
in
bedoeid
meetgegevens
de
worden
tiemeetinrichting,
van
maandelijks, uiterlijk op
zoals bedoeld
op de
de tiende
tiende werkdag na de
vaststeIling zoals
de dag van vaststelling
bedoeld in Gas-1.5
6.2.1.6 5.2.11
5.2.11 van
de Meetcode
Meetcode elektriciteit
elektriciteit aan
aan de
netbeheerder verstrekt.
verstrekt.
de netbeheerder
de

6.2.2.S
6.2.2.8
3x80A,
In geval van een
dan of
een proﬁelgrootverbruikmeetinrichting
profielgrootverbruikmeetinrichting op
op een
een aansluiting
aansluiting kieiner
kleiner dan
of gelijk aan
aan 3x80A,
In
wordon verstrekt
meetverantwoordelijke de
de meetgegevens
meetgegevens bedoeld
de Meetcode
van de
bedoeld in 6.2.414
5.2.13 van
6.2.1:4 5.2.13
Meetcode
de meetverantwoordeliike
verstrekt de
warden
elektriciteit iaarlijks,
jaarlijks, uiterlijk op
op de
de tiende
bedoeld in 6.2.4.6
6.2.1.6
vaststelling zoals bedoeld
van vaststelling
de dag van
tiende werkdag na de
elektriciteit
5.2.11 van
de Meetcode
Meetcode elektriciteit
elektriciteit aan
aan de
de netbeheerder
netbeheerder verstrekt.
.
W
van de
5.2.11
6.2.2.10
6.2.2.10
Indion onvolledige of onjuiste meetgegevens niet automatisch kunnen worden gerepareer-d-, vervangt do
meetverantwoordelijke handmatig do mootgogovons door nullen dan wel voof4op4ge waarden. De definitieve mootgogovons worden binnon do doorvoor in 6.2.23 vasteestoldo periode gerepareerd, jvervallenj
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Datum
Datum

Ons kenmrk
kenmerk
0n:

6.2.2.11
6.2.2.11
Voor reparaties die wet op oon von do in 6.2.2.9 of 6.2.2.10 bodooldo wijzen ktuwen worden uitgovoord,
moet in overleg met do aangeslotene, de netbeheerder, do leverancier en de desbetreffende programma'
vorontwoordolijko oon ofspraok worden gemaakt over hot ropororen van do mootgogovons. Indien oon
meetverantwoordelijke niet do mogolijkhoid hooft om meetgegevens to collectoren en te validoron voor
do vijfde werkdag na de dag waarop do mootgogovons botrokking hebbeo, dient do mootverantwoordetijke eer> schatting to maken die overeenkomstig 6.2.23 aan do netbeheerder wordt overgodragen. De
meetverantwoordelijke legt do gomaakto schatting voor aan de aangoslotono, netbeheerder, programma
verantwoordelijke en leverancier zodat hij voor do ovoroonkomstig 6.2.2.4 uit to voeren acties instemmins
ontvangen- van betrokken
mg—kan—hebben—entvangen—van—bemkken—panuen.’
- kani hebben
i t
iU
‘ i " — |vervallen|
partijen,
fvervallenl
6.2.2.12
6.2.2.12
De meetverantwoordelijke registreert alle reparaties die overeenkomstig 6.2.2.9 tot en met 6.2.2.11 zijn
uitgovoord on verstrekt de aangeslotene en de notbohoordor desgevraagd een rapportage over deze reparaties. |vervallen|
fvervallenl
panties.

6.2.2.13
6.2.2.13
Desgevraagd geeft de meetvorantwoordolijko aan de netbeheerder van hot landelijk hoogspanningsnet
inzage in de registratie mot botrokkino tot do onder 6.2.2.12 gonoomdo roparaties.fvervallenl
- |vervallen|
6.2.2.14
6.2.2.14
Onvolkomenheden aan de meetinriehting dio loidon tot aanpassing van do ondor 4.3.3.2 van de Meetcode
elektriciteit bedoelde gegevens van de meetinrichting alsmede onvolkomenhoden met betrekking tot de
verzameling van gogovons van do mootinrichting worden binnen vijf werkdagen na constatering door de
meetvorantwoordeliike gemeld aan do notbohoordorfvervallenl
Widduke-gemeld-aan-de-netbeheeﬁdeﬁlvewallenl
C
C
6.3.1.2
6.3.1.2

De netbeheerder
netbeheerder bewaakt,
bewaakt, mede
mede op
op basis
basis van
zijn aansluitingenregister,
aansluitingenregister, de
De
de ontvangst
ontvangst van
van zijn
meetgegevens
van meetgegevens
van aansluitingen,
aansluitingen, die
die hij
hij op
op grond
grond van
paragraaf 6.2
6.2 van
van
van paragraaf
van deze
van de
deze code
code van
de desbetreffende
desbetreffende meetverantmeetverantwoordelijken moet
moet ontvangen
ontvangen op
op volledigheid.
volledigheid. Bij
Bij geconstateerde
geconstateerde tekortkomingen
woordelijken
informeert de
tekortkomingen informeert
netbede netbeheerder de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke en
en stelt
hij de
de desbetreffende
desbetreffende meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke zonodig
heerder
stelt hij
zonodig in
se—
in gebreke. Indion
do ovontuool goconstotoorde tekortkomingen zoals bodoold in
breke.
~ -- do
-- mootvorantwoordelijke
-6.3.2.1 niot ophoft, moldt do notbeheordor dit aan de aangoslotono, aan do Autoriteit Consument en
Markt en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Indien dit noodzakolijk is voor de
voortgang van do in dozo paragraaf beschreven procosson, worden do dosbotreffendo mootgegevens
overeenkomstig artikel 10.17, elfde lid, van de Notcodo elektriciteit vastgesteld en gooft do notbohoordor
daarbij aan dat er sprake is van overeenkomstig artikel 10.17, elfde lid, van do Notcode elektriciteit vastgestelde mootgogovons.
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Datum
DIM»

Ons m
kenmerk
cu

D
D

en controleren
n
6.3.2. W
Beoordelen
e
rPlausibiliseren
e
von meetgegevens
s
m
controleren door
ﬂb
door mtg
netbeNontvangen
W
W volledigheid
6.3.2.
heerder
heerder
6.3.2.1
6.
3.2.1

De netbeheerder
netbeheerder controleert de lplausibiliteit
plausibiliteit en volledigheid
volledigheid ceikensrenmiddeﬂuk-na-aﬂeep-van-de-In
telkens onmiddollijk na afloop van de in
De
6.2.2.2 en 6.2.2.3 genoemde termijnen
en op basis van‘ zijn- aansluitingenregister
' - n_adeontvangstvand_e
na de ontvangst van de
. ,
- -- : :
" van do dosbotroffende meetverantwoordolijken
: ' - -hij
meetgegevens van aansluitingen, die
heeft ontvangen,
”voigende
op basis vanl zzijn
i i n aansluitingenregister
aansluitingenreEisterrep-veuedogheId-aan
op-voUedigheid-aan de hand
mede 09
hand van de
volgende criteria.
criteria:
a.
Voor een aansluiting uit het aansluitingenregister zijn-vaode daar vermelde meetverantwoordelijke
geen meotgogevens ontvangen;
geen-meetgegevens—entvangem
br De voor
voor een aansluiting ontvangen
ontvangen meetgegevens overschriiden
overschrijden de capaciteit van de aansluiting
aansluiting met
met
b:
150% en het
het volume van deze overschriiding
overschrijding is kleiner
kleiner dan 500 kWhpassen-naar—het—eor—
kWhpassen naar het oorminder dan 150%
deel van de netbeheerder niet bij de capaciteit van do dosbotreffonde aansluiting;
b. De meetgegevens ziin
zijn gassend
passend bii
bij de leveringsrichting van de aansluiting;
b.
aansluiting:
c.
Voor een aansluiting uit het aansluitingenregister
aansluitingenregister zijn
ziin van de daar vermelde meetverantwoordeliike
meetverantwoordelijke
c.
ontvangen^
meetgegevens ontvangen-;
—Een meetverantwoordelijke levert mootgogovons aan van een aansluiting waarvoor in het aansluitingonrogistor oon andero mootverantwoordelijk staat vermeld;
d. Voor een aansluiting hanteert de meetverantwoordelijke een langere periode voor het schatten van
mootgogovons dan volgons 5.4 van do Mootcode olektricitoit is toegestaan.
6.B.2.2
6.
3.2.2

Indien voor een aansluiting
aansluiting niet voldaan wordt
wordt aan
aan een-van-de-emena—uw
een van de critoria uit de controles In
in 6.3.2.1
6.3.2.1 van-toevan toeIndien
passing is, dan richt stuurt de netbeheerder
netbeheerder een herzieningsverzoek
herzieningsverzoek aan de desbetreffende
desbetreffende meetverantmeetverantpassmg-isrdan-Fiehi__
woordelijke
nieuwe of
of aanvullende
aanvullende meetgegevens aan te leveren en geeft de reden van
woordelijke om nieuwe
van het herzieaan. Indien de meetverantwoordeliike
meetverantwoordelijke heeft aangegeven
aangegeven dat er sgrake
sprake is van onderningsverzoek aan.
vogr
houd. als bedoeld in 9.3.1.4
9.3.1.4 stuurt de netbeheerder die kalenderdag geen
geen herzieninggverzoek
herzieningsverzoek voor
houdI
meetgegevens.
niet ontvangen meetgegevens.
6.B.2.3
6.3.2.3

netbeheerder kan tot
met de achtste werkdag
meetgegevens betrekking
betrekking hebwerkdag na de dag waarop de meeggegevens
tot en met
De netbeheerder
ben. bii
bij de desbetreffende
meetverantwoordelijke een herzieningsverzoek
herzieningsverzoek indienen
indienen over deze meeggeggmeetgegebenl
desbetreffende meetverantwoordeliike
hij de volgende reden kan aangeven:
aangeven:
vens waarbij
waarbii hii
meetgegevens passen niet bii
bij de geregistreerde cagaciteit
capaciteit van de aansluiting.
aansluiting,
a
De ontvangen meetgegevens
b
De
geregistreerde
leveringsrichting
van
aansluitingenregister
past
niet
bil
de
leveringgrichting
leveringsrichting
bii
niet
Qast
aansluitingenregister
het
in
ieveringsrichting
b
de ontvangen
ontvangen meetgegevens van de betreffende
betreffende aansluiting.
aansluiting.
niet ontvangen.
cc
Er werden wel meetgegevens verwacht,
verwachtl maar niet
ontvangen.
6.3.2a Regareren
Repareren meegegevens
meetgegevens door de netbeheerder
netbeheerder
6.3.23
6.3.2a.1
M

Indien de meeggegevens
meetgegevens niet
niet voldoen aan
aan artikel
artikel 6.3.2.1
6.3.2.1 onderdgl
onderdeel aa gan
dan neemt dg
de ngbehgrder
netbeheerder direct
direct
Indien
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Datum
Datum

/

Ons klﬂl'IIOI’k
kenmerk
Ons

e eeen nieuwe
Wanneer de
contact 0
op met
met de
de meetverantwoordeli'ke.
meetverantwoordeliike. Wanneer
de meetverantwoordeli‘ke
contact
meetverantwoordelijke geen
nieuwe meet
meetfiegevens kan
kan ogleveren
opleveren og
op grond
grond van
van garagraaf
paragraaf 5.2.2.3
6.2.2.3 dan
dan berekent
berekent de
de netbeheerder
netbeheerder namens
namens de
de meetvermeetvervens
antwoordeliike deze
deze meetgegevens
meetgegevens uiteriiik
uiterlijk de
de tiende
tiende werkdag
werkdag overeenkomstig
overeenkomstie biilage
bijlage 55 van
van de
de MeetMeetantwoordeliike

code elektriciteit.
elektriciteit. De
De netbeheerder
netbeheerder geeft
geeft deze
deze meetwaarden
meetwaarden de
code
de regaratiemethodiek
reparatiemethodiek "berekend
"berekend door
door netnetbeheerder".
beheerder".
6.3.2a.2
6.3.23.2
Indien niet
niet voldaan
voldaan wordt
aan 6.3.2.1 onderdeel
onderdeel b neemt
neemt de
de netbeheerder
netbeheerder contact
contact 09
op met
met de
de meetvermeetverwordt aan
Indien
antwoordeliike en
en onderzoekt
onderzoekt of
of de
de Ieveringsrichting
leverinesrichting correct
correct geregistreerd
antwoordeliike
Reregistreerd staat
staat in
in het
het aansluitingenregisaansluitingenregisDe netbeheerder
netbeheerder informeert
informeert de
de aangeslotene
aangeslotene indien
indien de
de leveringsrichting
leverinesrichting niet
niet correct
correct geregistreerd
geregistreerd
ter. De
staat en
en past
past 09
op diens
diens verzoek
de leveringsrichting
leverinesrichting van
van de
de aansluiting
aansluiting aan.
aan.
verzoek de
staat
6.3.2a.3
M

voor ieIndien niet
niet voldaan
wordt aan
aan 6.3.2.1
6.3.2.1 onderdeel
voldaan wordt
onderdeel c
c berekent
berekent de
Indien
de netbeheerder
netbeheerder de
de meetgegevens
meetgegevens voor
ievan
5
biilage
dere onbalansverrekeningsgeriode
onbalansverrekeningsperiode van
van de
de betreffende
betreffende aansluiting
aansluiting overeenkomstig
overeenkomstie bijlage van de
de MeetMeetdere
code elektriciteit.
elektriciteit. De
De netbeheerder
netbeheerder geeft
geeft deze
deze meetwaarden
meetwaarden de
code
de regaratiemethodiek
reparatiemethodiek "berekend
"berekend door
door netnet-

beheerder".
beheerder".
6.3.2b Controleren
Controleren en
en reclameren
reclameren door
door grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordelijke
6.3.2b
6.3.2b.l
6.3.2b.1
De programmaverantwoordeliike
programmaverantwoordelijke controieert
controleert de
de meetgegevens
meetgegevens die
die hii
hij 09
op grand
grond van
van artikel
artikel 6.2.2.2 en
en
De
voor de
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike ontvangen
ontvangen heeft
van de
heeft voor
6.2.2.3 van
de hem
hem aangaande
aangaande aansluitingen
aansluitingen tenminste
tenminste
op de
de volgende
criteria:
op
volgende criteria:
waar de
a.
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike heeft
aansluiting waar
een aansluiting
voor een
heeft meetgegevens
meetgegevens aangeleverd
aangeleverd voor
de programproeramde
a.
maverantwoordeliike op
op de
de dag
dag waarop
de meetgegevens
meetgegevens betrekking
betrekking hebben
hebben actief
actief iS'l
is;
waarog de
maverantwoordeliike
verb.
de door
door de
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike aangeleverde
meetgegevens ziin
aangeleverde meetgegevens
zijn inhoudeliik
inhoudelijk in
in liin
lijn met
met de
de verde
b.
wachtingen van
de grogrammaverantwoordeliike.
programmaverantwoordelijke.
wachtingen
van de
6.3.2b.2
6.3.2b.2
Indien de
de grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordelijke 09
op basis
basis van
informatie die
van 6.3.2b.1
die hii
hij heeft
heeft bii
bij de
de controle
controle van
van informatie
Indien
twijfelt aan
de iuistheid
juistheid van
één of
of meer
meer meetgegevensI
meetgegevens, dient
dient de
de grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordelijke eenmalig
van één
eenmalig
aan de
twiifelt
een herzieningsverzoek
herzieningsverzoek in
in bii
bij de
de desbetreffende
desbetreffende meetverantwoordeliike.
meetverantwoordeliike. Daarbii
Daarbij wordt
een van
een
wordt een
van de
de volvolgende redenen
redenen aangegeven:
gende
aangegeven:
a.
de
meetgegevens werden
maar zijn
niet ontvangen;
ontvangen;
ziin niet
verwachtI maar
werden verwacht,
de meetgegevens
a.
b.
de meetgegevens
meetgegevens worden
betwist, omdat:
omdat:
worden betwistI
de
b.
de meetwaarden
meetwaarden over
over een
een te
lange periode
periode (meer
(meer dan
dan vijf
kalenderdagen) zijn
geschat;
-- de
te Iange
viif kalenderdagen)
ziin geschat;
de iuistheid
juistheid wordt
betwist; of
of
- de
wordt betwist;
lanfier dan
ziin ontvangen.
dan zeven
kalenderdagen gemeten
nul-waarden zijn
gemeten nul-waarden
ontvangen.
zeven kalenderdagen
- langer

Indien de
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike heeft
heeft aangegeven
aaneegeven dat
dat er
er sprake
is van
onderhoud, als
als bedoeld
bedoeld in
in 9.3.1.4
9.3.1.4
Indien
sprake is
van onderhoudI
stuurt de
de grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordelijke die
die kalenderdag
kalenderdag geen
geen herzieningsverzoek
herzieningsverzoek voor
voor niet
niet ontvangen
ontvangen meegggmeetgestuurt
gevens.
ggvens.
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6.3.2b.3
6.3.2b.3

Indien lid
lid b
b van
van artikel
artikel 6.3.2b.2
6.3.2b.2 van
van toegassing
toepassing isl
is. doet
doet de
de grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordeliike voor
voor de
de betwiste
betwiste
Indien
meetgegevens van
van een
een onbaIansverrekeningsgeriode
onbalansverrekeningsperiode zelf
zelf een
een voorstel
aan de
de meetverantwoordeliike.
meetverantwoordeliike.
voorstel aan
meeggegevens

6.3.2b.4
6.3.2b.4
waarog de
De grogrammaverantwoordeliike
programmaverantwoordeliike kan
kan tot
en met
met de
de achtste
achtste werkdag
werkdag na
na de
de dag
dag waarop
tot en
de meetgegevgns
meetgegevens
De
betrekking hebben
hebben bii
bij de
de desbetreffende
desbetreffende meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike een
een herzieningsverzoek
herzieningsverzoek over
over dgze
deze meetmeetbetrekking
gegevens indienen.
indienen.
gegevens
6.3.2b.5
6.3.2b.5

In afwiiking
afwijking van
6.3.2b.4 dient
dient de
de programmaverantwoordeliike
programmaverantwoordeliike voor
de zesde
kalenderdag geen
geen herzieherzieIn
van 6.3.2b.4
voor de
zesde kalenderdag
ningsverzoek
in
overeenkomstig
6.3.2b.2
lid
voor
de
meetgegevens
die
de
programmaverantwoordegrogrammaverantwoordede
die
meetgegevens
de
voor
b
lid
6.3.2b.2
overeenkomstig
in
ningsverzoek
liike ontvangen
ontvangen heeft
heeft op
op de
de eerste
eerste kalenderdag
waarog de
kalenderdag na
na de
de dag
dag waarop
de meetgegevens
meetgegevens betrekking
betrekking hebbenl
hebben,
indien
de
meetverantwoordeliike
bij
de
meetgegevens
aangeeft
dat er
er sprake
sprake is
is van
een storing
storing in
van een
in de
de
indien de meetverantwoordeliike bii de meeggegevens aangeeft dat
meetinrichting.
meetinrichting.
Bl.4.1
31.4.1

De netbeheerder
netbeheerder bepaalt
bepaalt per
per onbalansverrekeni_ng_speriode
onbalansverrekeningsperiode Z
Z SJv,pc,Tc.
SJVRV.PCJC, zijnde
de som
van de
de standaardDe
zijnde de
som van
standaardjaarverbruiken
alle aansluitlngen
aansluitingen per
per programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke (PV),
(PV), per
per proﬁelcategorie
profielcategorie (PC)
(PC) en
en
jaarverbruiken van
van alle
pertariefcategorie
(TC).
per
tariefcategorie (TC).

BI.6.1
31.6.1
De netbeheerder
netbeheerder bepaalt
bepaalt per
per onbalansverrekenmggperiode
onbalansverrekeningsperiode het
verbruik
het veronderstelde
geprofileerde verbruik
veronderstelde geproﬁleerde
De

(VGV) per
per programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke (PV)
(PV) per
per Ieverancier
leverancier (LV)
(LV) per
per proﬁelcategorie
profielcategorie (PC)
(PC) en
en per
per tariefcatariefca(VGV)
tegorie (TC)
(TC) van
van alle
alle aansluitingen
aansluitingen van
van de
de desbetreffende
desbetreffende programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke in
in de
de desbetrefdesbetreftegorie
fende proﬁelcategorie
profielcategorie en
en de
de desbetreffende
desbetreffende tariefcategorie
tariefcategorie volgens
de formule:
fende
volgens de
formule:
VGv,Lv,pc,Tc ==
VGVPV,LV,PC,TC

Pc
x KCF
XI
I S
l , Lv,pc;rc
PFpc x TCvcc,"
TCFPV,PC,TC,TP X
KCF X
SJVpv,
LV,PC,TC

waarin:
waarin:
PFPC=
de proﬁelfractie
profielfractie van
de desbetreffende
desbetreffende proﬁelcategorie
profielcategorie voor
de desbetreffende
desbetreffende onbalansverreke—
onbalansverrekePc
= de
van de
voor de
ningsperiode.
ningsperiode.

waarin de
tariefperiode waarin
TCFPV.PC.TC.TP =
= de
de tariefcorrectiefactor
tariefcorrectiefactor voor
voor de
de tariefperiode
de desbetreffende
desbetreffende onbalansverrekeonbalansverrekeTCFW,Pc,Tc,TP
ningsperiode valt
met betrekking
betrekking tot
de desbetreffende
desbetreffende programmaverantwoordelijke,
programmaverantwoordelijke, de
desbetreffende
ningsperiode
valt met
tot de
cle desbetreffende
profielcategorie en
en de
de desbetreffende
desbetreffende tariefcategorie.
proﬁelcategorie
tariefcategorie.
KCF = de
de klimaatcorrectiefactor
klimaatcorrectiefactor voor
de desbetreffende
desbetreffende ongalansverrekenmggperiode.
onbalansverrekeningsperiode.
KCF
voor de
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prodesbetreffende prode desbetreffende
aansluitingen van
alle standaardjaarverbruiken
som van
de som
van de
van aansluitingen
standaardjaarverbruiken van
van alle
SJVw, LV,PC,TC = de
II SJVpv,
LV,PC,TC

grammaverantwoordelijke,
en de
de
profielcategorie en
desbetreffende proﬁelcategorie
de desbetreffende
in de
leverancier in
desbetreffende leverancier
de desbetreffende
grammaverantwoordelijke, de

de
van de
2.3.4 van
overeenkomstig 2.3.4
meetinrichting overeenkomstig
een meetinrichting
over een
beschikken over
niet beschikken
die niet
tariefcategorie die
desbetreffende tariefcategorie
desbetreffende
Meetcode
elektriciteit.
Meetcode elektriciteit.
BI.6.2
81.6.2

geprofileerde verhet totale
De
totale veronderstelde
veronderstelde geproﬁleerde
veronbalansverrekeningsperiode het
per onbalansverrekeni_ng§periode
bepaalt per
netbeheerder bepaalt
De netbeheerder
proper proleverancier, per
per Ieverancier,
programmaverantwoordelijke, per
per programmaverantwoordelijke,
BI.6.1 per
overeenkomstig 81.6.1
het overeenkomstig
door het
(TVGV) door
bruik (TVGV)
bruik
sommeren
(VGV) te
geprofileerde verbruik
ﬁelcategorie
tariefcategorie bepaalde
verbruik (VGV)
te sommeren
veronderstelde geproﬁleerde
bepaalde veronderstelde
per tariefcategorie
en per
fielcategorie en
alle tariefcategorieën.
en alle
profielcategorieën en
alle proﬁelcategorieén
en alle
programmaverantwoordelijken en
alle programmaverantwoordelijken
over alle
tariefcategorieén.
over
BI.6.3
81.6.3
de
net volgens
in zijn
(RV) in
restverbruik (RV)
het restverbruik
onbalansverrekeningsperiode het
per onbalansverrekeni_ng§periode
bepaalt per
netbeheerder bepaalt
De netbeheerder
De
zijn net
volgens de
formule:
formule:

—NNV
INNI I-- GGV
RVV == T
R
V --BBV
V—
V
BI.6.4
81.6.4

meetcorrectiefactor
de meetcorrectiefactor
onbalansverrekeningsperiode de
desbetreffende onbalansverrekeningsperiode
de desbetreffende
voor de
bepaalt voor
netbeheerder bepaalt
De netbeheerder
De
overeenkomstig
het overeenkomstig
door het
delen door
te delen
(RV) te
restverbruik (RV)
bepaalde restverbruik
BI.6.3 bepaalde
overeenkomstig 81.6.3
het overeenkomstig
door het
(MCF) door
(MCF)
de formule:
(TVGV) volgens
verbruik (TVGV)
geprofileerde verbruik
veronderstelde geproﬁleerde
bepaalde totale
Bl.6.2 bepaalde
81.6.2
totale verondetstelde
volgens de
formule:
TVGV
RV // TVGV
MCF == RV
MCF
Bl.6.5
81.6.5
leveper leveprogrammaverantwoordelijke, per
per programmaverantwoordelijke,
onbalansverrekeningsperiode per
per onbalansverrekeniggperiode
bepaalt per
netbeheerder bepaalt
De netbeheerder
De
aansluitingen van
alle aansluitingen
(GGV) van
geprofileerde verbruik
gecorrigeerde geproﬁleerde
het gecorrigeerde
profielcategorie het
per proﬁelcategorie
en per
rancier en
rancier
verbruik (GGV)
van alle
van
de forprofielcategorie volgens
desbetreffende proﬁelcategorie
de desbetreffende
in de
programmaverantwoordelijke in
desbetreffende programmaverantwoordelijke
de desbetreffende
de
volgens de
formule:
mule:
MCF
VGVpv, LV,PC.Tc x
GGVPV, LV,PC,TC = VGVrv,
GGVw,
X MCF
LV.PC.TC

=

IV,PC,TC

waarin:
waarin:
desbetrefde desbetref—
voor de
verbruik voor
geprofileerde verbruik
veronderstelde geproﬁleerde
bepaalde veronderstelde
BI.6.1 bepaalde
overeenkomstig 81.6.1
het overeenkomstig
VGV = het
VGV
desbetreffende
de desbetreffende
programmaverantwoordelijke, de
desbetreffende programmaverantwoordelijke,
de desbetreffende
onbalansverrekeningsperiode de
fende onbalansverrekeni_ng§periode
fende
profielcategorie
desbetreffende proﬁelcategorie
de desbetreffende
en de
leverancier en
leverancier
onbalansverrekedesbetreffende onbalansverrekede desbetreffende
meetcorrectiefactor voor
bepaalde meetcorrectiefactor
BI.6.4 bepaalde
overeenkomstig 81.6.4
de overeenkomstig
= de
MCF =
MCF
voor de
ningsperiode
nmggperiode
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ARTIKEL ll
II
ARTIKEL
De
wordt als
volgt gewijzigd:
De Begrippencode
Begrippencode Elektriciteit
Elektriciteit wordt
als volgt
gewijzigd:

Herkomstindicatie:
Herkomstindicatie: De
De oorsgrong
oorsprong van
van de
de door
door de
vastgestelde mgetgegevens.
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike vastgestelde
meetgegevens.

Reoaratiemethodiek: De
De wijze
Regaratiemethodiek:
wiize waarog
waarop de
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike meetgegevens
meetgegevens heeft
heeft gecorrigeerd
gecorrigeerd of
of
berekend.
my.
Validatiestatus:
van de
Validatiestatus: Het
Het rgsultaat
van de
resultaat van
de datavalidatie
datavalidatie door
door gg
de mggtvergntwoorgeliike
meetverantwoordeliike van
de betreffendg
betreffende
meetgegevens.
meetgegevens.

ARTIKEL Ill
III
ARTIKEL
De
wordt als
De Netcode
Netcode wordt
als volgt
volgt gewijzigd:
gewijzigd:
A

Artikel
Artikel 10.15
10.15

Een meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke rapporteert,
11 Een
werkdagen na
rapporteert, uiterlijk
uiterlijk 20
20 werkdagen
na het
het einde
einde van
van de
de kalendermaand,
kalendermaand,
aan de
de netbeheerder
netbeheerder van
van het
aan
het Iandelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet een
een maandelijks
maandelijks overzicht
overzicht met
met daarin:
daarin:
a. Het
Het aantal
aantal aansluitingen
aansluitingen dat
a.
telemetriegrootverdat op
op enig
enig moment
moment in
in de
de desbetreffende
desbetreffende maand
maand telemetriegrootverbruikaansluiting is
is geweest;
geweest;
bruikaansluiting
b.
verwerkt in
b. De
De met
met het
het net
net uitgewisselde
uitgewisselde hoeveelheid
hoeveelheid energie,
energie, die
die is
is verwerkt
in de
de dagelijkse
dagelijkse berichten
berichten met
met
meetgegevens overeenkomstig
overeenkomstig artikel
meetgegevens
artikel m 4 6.2.2.3
6.2.23 van
van de
de Informatiecode
Informatiecode elektriciteit
elektriciteit en
en gas;
gas;
c. De
De met
met het
het net
net uitgewisselde
uitgewisselde hoeveelheid
c.
verwerkt in
hoeveelheid energie,
energie, die
die is
is verwerkt
in de
de maandelijkse
maandelijkse berichten
berichten
met meetgegevens;
meetgegevens;
met
d. Voor
Voor aansluitingen
aansluitingen waar
d.
waar een
een afwijking
afwijking is
is geconstateerd:
geconstateerd:
1° Het
Het aantal
aantal aansluitingen
aansluitingen
1'
2° De
De met
met het
het net
net uitgewisselde
2'
verwerkt in
uitgewisselde hoeveelheid
hoeveelheid energie,
energie, die
die is
is verwerkt
in de
de dagelijkse
dagelijkse berichten
berichten
met meetgegevens
meetgegevens overeenkomstig
met
van de
overeenkomstig artikel
artikel 64.236222
6.2.2.36.2.2.2 van
de Informatiecode
Informatiecode elektriciteit
elektriciteit en
en
gas;
83$;
3° De
De met
met het
het net
net uitgewisselde
3‘
uitgewisselde hoeveelheid
hoeveelheid energie,
energie, die
die is
is verwerkt
verwerkt in
in de
de maandelijkse
maandelijkse berichberichten met
met meetgegevens
meetgegevens overeenkomstig
overeenkomstig artikel
artikel 6.2.2.6
ten
6.2.2.6 van
van de
de Informatiecode
Informatiecode elektriciteit
elektriciteit en
en gas;
gas;
4° Het
Het aantal
aantal aansluitingen
aansluitingen met
4’
met een
een aansluitcapaciteit
aansluitcapaciteit groter
groter dan
waarvoor aan
dan 11 MVA
MVA waarvoor
aan de
de meetmeetgegevens op
op grond
grond van
gegevens
van de
van artikel
artikel 5.1236222
6:2T2:36.2.2.2 van
de Informatiecode
Informatiecode elektriciteit
elektriciteit en
en gas
gas in
in de
de dadagelijkse
gelijkse berichten
berichten met
met meetgegevens
meetgegevens een
een andere
gevalideerd’;
andere status
status is
is gegeven
gegeven dan
dan 'gemeten
'gemeten en
en gevalideerd';
e. Het
Het aantal
aantal gebeurtenissen,
gebeurtenissen, dat
e.
dat een
een meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke aan
aan de
de aangeslotene,
aangeslotene, netbeheerder,
netbeheerder,
BRP of
of leverancier
leverancier kenbaar
kenbaar heeft
BRP
heeft gemaakt,
gemaakt, overeenkomstig
overeenkomstig artikel
artikel 6.2.2.15
6.2.2.15 van
van de
de Informatiecode
Informatiecode
elektriciteit en
en gas;
gas;
elektriciteit
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f. Het
Het aantal
aantal gebeurtenissen,
gebeurtenissen, dat
dat een
een meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke aan
f.
aan de
de aangeslotene,
aangeslotene, netbeheerder,
netbeheerder,
BRP of
of leverancier
leverancier kenbaar
kenbaar heeft
heeft gemaakt,
gemaakt, overeenkomstig
overeenkomstig artikel
BRP
artikel 6.2.2.16 van
van de
de Informatlecode
Informatiecode
en gas.
gas.
elektriciteit en
De netbeheerder
netbeheerder van
van het
22 De
het Iandelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet publiceert
publiceert maandelijks
maandelijks de
de gecumuleerde
gecumuleerde landelijke
landelijke
gegevens zoals
zoals deze
deze op
op basis
basis van
het eerste
eerste lid
lid gerapporteerd
gerapporteerd zijn.
gegevens
van het
de in
in het
het eerste
eerste lid beschreven
beschreven rapportage
rapportage gebruikt
gebruikt de
3 Voor
Voor de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke het
het format
format dat
dat door
door
de netbeheerder
netbeheerder van
het landelijk
landelijk hoogspanningsnet,
hoogspanningsnet, na
de
van het
verna overleg
overleg met
met de
de meetverantwoordelijke,
meetverantwoordelijke, is
is verstrekt.
strekt.
Artikel 10.16
10.16
Artlkel
De door
door de
de netbeheerder,
netbeheerder, op
op basis
basis van
artikel 10.26,
10.26, derde
11 De
van artikel
verzoeken tot
tot
derde lid, van
van een
een BRP
BRP ontvangen
ontvangen verzoeken
aanpassing van
de hem
hem eerder
eerder op
op basis
basis van
van artikel
artikel 10.18,
10.18, vierde
aanpassing
van de
vierde lid, en
19, derde
vierde lid,
en 10.
10.19,
derde vierde
lid, toegezontoegezonden meetgegevens
meetgegevens zullen
zullen door
door de
de netbeheerder
netbeheerder warden
worden afgehandeld
den
afgehandeld veep
veer binnen
binnen twee
twee werkdagen
werkdagen na
na
ontvanfist van
het verzoek
ontvangst
van het
verzoek tot
a n g
adestermijn
s i n
g m
m
mrespectievelijk
m m m10.20
m van
m
tot a
aanpassing
voor
waarop
artikel
10.19
toepassing is.
WG-6-

2 Verzoeken
op basis
basis van
artikel 10.26,
10.26, derde
derde lid, neemt
neemt de
2
Verzoeken op
van artikel
de netbeheerder
netbeheerder aan
aan wie
wie het
het verzoek
verzoek is
is gericht
gericht
niet
werkdagen zijn verstreken
verstreken na
niet in
in behandeling
behandeling wanneer
wanneer meer
meer dan
dan vijf
vijf werkdagen
na de
de dag
dag waarop
waarop hij overeenkomovereenkomstig artikel
artikel 10.18,
10.18, vierde
stig
vierde lid, of
vierde lid, de
verzonden,
of 10.19,
10.19, desde
derde vierde
de meetgegevens
meetgegevens aan
aan die
die BRP
BRP heeft
heeft verzonden,
tenzij de
de BRP
BRP de
de fout
fout waarvan
tenzij
waarvan hij correctie
verzoekt redelijkerwijs
correctie verzoekt
redelijkerwijs niet
niet binnen
binnen die
die termijn
termijn heeft
heeft kunnen
kunnen
opmerken.
opmerken.
3 Voor zover het in hot oorsto lid genoemde verzoek geen betrekking heeft op onjuiste toorokoning van
meetgegevens aan de desbetreffende BRP, stelt de netbeheerder de desbetreffende meetverantwoordelijke vóór 10:00 uur van de eerstvolgende werkdag na de dag van ontvangst van het verzoek, op de
hoogte van het verzoek van de BRP. Daarbij worden do door de BRP voorgesteldo mootgogovons meegezonden De netbeheerder
netbeheerder beoordeelt
beoordeelt het
het verzoek
verzoek tot
tot aanpassing
zenden-De
aanpassing en
en beantwoordt
beantwoordt deze
deze met
met een
een acceptatie
acceptatie
of afwiizing
afwijzing met
met reden.
reden.
of

“ I n “ " ”I.” i

4 loëieode netbeheerder van een BRP een verzoek op basis van artikel 10.26, vijfde lid, heeft ontvangen
dan voert hij artikel 10.21 onverwijld uit.

I '

In artikel
artikel 10.17
10.17 wordt
wordt het
het elfde
elfde lid geschrapt:
geschrapt:
In
[...]

11 Wanneer in het geval, bedoeld in het zevende en achtste lid, een netbeheerder niet in staat is definitieve gegevens aan de netbeheerder van hot landelijk hoogspanningsnet en de-BRP to verstrekken, treft
hij met de desbetreffende mootvorantwoordolijko on de BRP die het aangaat oon regeling omtrent de te
gebruiken meetgegevens. Onverminderd hetgeen uit de aansluit- en transportovereenkomst voortvloeit,
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worden doze mootgogovons geacht definitief te zijnen worden dozo aon do desbetreffende SRP en aaft
‘ |vervallen|
do netbeheerder van het londoliik hoogspanningsnet verstrekt.fvervallenl

B

Artlkel
10.20
Artikel 10.20
grond
op grond
de op
op de
uit op
acties uit
beschreven acties
lid, beschreven
achtste lid,
en achtste
zevende en
10.17, zevende
artikel 10.17,
in artikel
de in
voert de
netbeheerder
De
1
1 De netbeheerder voert
ontmeetverantwoordelijken
de
van
gas
en
ontmeetverantwoordelijken
de
van
gas
en
elektriciteit
elektriciteit
Informatiecode
de lnformatiecode
6.2.2.3 van
6.2-2-.4 6.2.2.3
artikel 64.2.4
van artikel
van de
van
vangen
meetgegevens.
definitieve meetgegevens.
vangen deﬁnitieve

verzajo. artikel
opnieuw verzalid, opnieuw
zevende lid,
10.17, zevende
artikel 10.17,
lid jo.
eerste lid
het eerste
van het
grond van
op grond
de op
netbeheerder stuurt de
De netbeheerder
2 De
2
hoogspanningsnet
landelijk hoogspanningsnet
het Iandelijk
van het
netbeheerder van
de netbeheerder
aan de
aansluitingen aan
al zijn
inzake al
meetgegevens inzake
melde meetgegevens
zijn aansluitingen
melde
etmaal.
werkdag na
van de
voor 12:00
desbetreffende etmaal.
het desbetreffende
van het
afloop van
na afloop
onverwiild
tiende werkdag
de tiende
uur van
12:00 uur
uiterliik voor
doch uiterliik
onverwijld doch
verzamelde
jo. artikel
van het
opnieuw verzamelde
lid, opnieuw
achtste lid,
10.17, achtste
artikel 10.17,
lid jo.
33 De
eerste lid
het eerste
grond van
op grond
de op
stuurt de
netbeheerder stuurt
De netbeheerder
van het
werkdag na
tiende werkdag
van de
deshet desafloop van
na aﬂoop
de tiende
uur van
12:00 uur
voor 12:00
BRP's voor
desbetreffende BRP's
de desbetreffende
aan de
meetgegevens aan
meetgegevens
betreffende
etmaal.
betreffende etmaal.
de
van de
collectie van
van collectie
dag van
de dag
na de
de tiende
uur van
4 Indien
tussen 12:00
van de
tiende werkdag
werkdag na
16:00 uur
en 16:00
12:00 en
netbeheerder tussen
de netbeheerder
Indien de
zal de
vijfde lid,
de
ontvangen, zal
heeft ontvangen,
lid, heeft
10.26, vijfde
artikel 10.26,
in artikel
meetgegevens
bedoeld in
zoals bedoeld
verzoek zoals
een verzoek
BRP een
de BRP
van de
meetgegevens van
lid, verzamelde
achtste lid,
en achtste
10.17, zevende
artikel 10.17,
netbeheerder
zo mogelijk
van artikel
zevende en
verzamelde
grond van
op grond
de op
nodig de
en nodig
mogelijk en
netbeheerder zo
diezelfde
meetgegevens diezelfde
definitieve meetgegevens
als deﬁnitieve
meetgegevens als
deze meetgegevens
aanpassen. Vervolgens
worden deze
meetgegevens aanpassen.
Vervolgens worden
meetgegevens
desbede
aan
en
hoogspanningsnet
landelijk
het
van
netbeheerder
de
aan
verzonden
uur
24:00
voor
dag
dag voor 24:00 uur verzonden aan de netbeheerder van het Iandelijk hoogspanningsnet en aan de desbeBRP.
treffende BRP.
treffende
Artikel
10.21
Artikel 10.21
1 De netbeheerder voert de in artikel 10.17, zevende en achtste lid-; beschreven acties uit op de opnieuw
vostgostolde definitieve meetgegevens.

2 De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van het eerste lid jo. artikel 10.17, zevondo lid,
verzamelde gegevens inzake al zijn aansluitingon aon de notbohoerder van het landelijk hoogspanningseetr

3 De netbeheerder stuurt onverwijld de naar aanleiding van het eerste lid jo. artikel 10.17, achtste lid,
' |vervallen|
vorzamoldo mootcocovons aan do dosbotreffondo BRP.fvervallenl

QC
luiden:
komen te
en komen
10.4 en
paragraaf 10.4
Artlkelen
verplaatst naar
te luiden:
naar paragraaf
worden verplaatst
10.26 worden
en 10.26
10.25 en
Artikelen 10.25
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Artikel 10.25
10.25
Artlkel
Iedere werkdag stelt
stelt de netbeheerder
netbeheerder van het
het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet per BRP
BRP een overzicht
overzicht samen
samen
11 ledere
met betrekking
betrekking tot
tot het direct
direct voorafgaande
voorafgaande etmaal.
etmaal. Dit
Dit overzicht
overzicht bevat
bevat per etmaal
etmaal de
van diens prestaties met
volgende gegevens:
a. het
het door
door de BRP bij de netbeheerder
netbeheerder van het
het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet ingediende
ingediende en door
door hem
a.
goedgekeurde energieprogramma,
energieprogramma, met
met inbegrip
inbegrip van eventuele
eventuele goedgekeurde
goedgekeurde wijzigingen
wijzigingen daarvan;
daarvan;
goedgekeurde
b. de door
door de netbeheerder
netbeheerder van het
het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet op basis
b.
basis van anikel
artikel 10.18,
10.18, eerste lid,
netbeheerders ontvangen
ontvangen meetgegevens;
van netbeheerders
c. de onbalans;
onbalans;
c.
d. de in artikel
artikel 10.30
10.30 bedoelde
bedoelde onbalansprijs voor
onbalansverrekeningsperiode;
voor elke onbalansverrekeningsperiode;
totaalbedrag ter
ter zake
zake van
van de onbalans.
onbalans.
e. het totaalbedrag
De netbeheerder
netbeheerder van
van het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet stuurt het
het op grand
grond van
van het
het eerste lid samenge2 De

17:00 uur van
van de eerste werkdag na het etmaal
etmaal waarop
waarop
stelde overzicht aan de desbetreffende BRP voor 17:00
overzicht betrekking
betrekking heeft.
heeft.
dat overzicht
netbeheerder van het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet stuurt het
33 De netbeheerder
het op grond
grond van het
het eerste lid samengeoverzicht aan de desbetreffende
desbetreffende BRP voor
17:00 uur
uur van de vijfde werkdag na het
voor 17:00
het etmaal
etmaal waarop
waarop
stelde overzicht
betrekking heeft.
heeft. Daarbij
Daarbij client
dient in het eerste lid, onderdeel
dat overzicht betrekking
onderdeel b, 'artikel
'artikel 10.19,
10.19, derde
derde lid’
lid' in
plaats van 'artikel
'artikel 10.18,
10.18, eerste lid’
lid' gelezen te worden.
worden.
plaats
netbeheerder van het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet stuurt het
het op grond
grond van het
het eerste lid samenge4 De netbeheerder
overzicht, aan
aan de desbetreffende
desbetreffende BRP voor
15:00 uur
uur van de tiende
tiende werkdag
werkdag na het
het etmaal
etmaal waarop
waarop
stelde overzicht,
voor 15:00
overzicht betrekking
betrekking heeft.
heeft. Daarbij
Daarbij client
dient in het
het eerste lid, onderdeel
onderdeel b, 'artikel
'artikel 10.20,
10.20, derde
derde lid‘
lid' in
dat overzicht
plaats van 'artikel
'artikel 10.18,
10.18, eerste lid’
lid' gelezen te worden.
plaats
worden.
5 De netbeheerder
netbeheerder van het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet stuurt,
stuurt, indien
indien van toepassing, direct
direct na de op basis
basis
10.21, derde lid, van een netbeheerder
netbeheerder ontvangen
ontvangen meetgegevens van een bepaald etmaal,
van artikel 10.21,
etmaal, het
het
het eerste lid samengestelde overzicht
overzicht onverwijld
onverwijld aan de desbetreffende
desbetreffende BRP.
BRP. Daarbij
Daarbij client
dient
op grond van het
in het
het eerste lid, onderdeel
onderdeel b, 'artikel s
10:2-1.
derdetidlO.20,
vierde lid’
lid' inin plaats
plaats van
van 'artikel
'artikel 10.18,
10.18, eerste
eerste
in
u m
m o n vierde
lid' gelezen te worden.
lid’
worden.

66 Wanneer de in het eerste lid bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een algemeen erkende feestdag, betreft de in het
het eerste lid bedoelde
bedoelde gegevensverstrekking
gegevensverstrekking dat weekeinde
dag,
weekeinde onderscheidenlijk
onderscheidenlijk die
of -dagen en het
voorafgegaan.
het etmaal
etmaal dat daaraan
daaraan is voorafgegaan.
feestdag of
artikel het eerste lid, onderdeel c,
c, bedoelde afwijking
afwijking houdt de netbeheer77 Bij de vaststelling
vaststelling van de in artikel
het landelijk
landelijk hoogspanningsnet
hoogspanningsnet rekening
rekening met
met de hoeveelheid
hoeveelheid energie
energie die meer
meer of
of minder
minder is selegeleder van het
gaat cm:
om:
verd ingeval het gaat
a. de baIanceringsverantwoordelijkheid
balanceringsverantwoordelijkheid voor
voor de aansluiting
aansluiting of aansluitingen
a.
aansluitingen van een producent
producent met
met
wie de netbeheerder van
van het landelijk hoogspanningsnet een
een overeenkomst met betrekking
betrekking tot
tot de
terbeschikkingstelling van
regelvermogen heeft gesloten
gesloten en het
het meer
meer of
of minder
minder leveren heeft plaatsplaatsvan regelvermogen
terbeschikkingstelling
gevonden onder
overeenkomst.
gevonden
onder die overeenkomst,
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die
aangeslotene die
een aangeslotene
aansluitingen van
of aansluitingen
aansluiting of
de aansluiting
balanceringsverantwoordelijkheid voor
de balanceringsverantwoordelijkheid
b. de
b.
voor de
van een
geproduceerd volgens
heeft geproduceerd
minder heeft
of minder
meer of
producent, meer
een producent,
ingeval van
of, ingeval
afgenomen of,
heeft afgenomen
minder heeft
minder
van een
volgens
artikel
tweede lid, onderdeel
a,
onderdeel a,
9.20, tweede
artikel 9.20,
deze transBRP en
andere BRP
een andere
en een
BRP en
de BRP
c.
transactie tussen
tussen de
en deze
transeen transactie
volgens een
leveren volgens
minder leveren
of minder
meer of
het meer
c. het
van landelijk
vastgehoogspanningsnet vastgelandelijk hoogspanningsnet
netbeheerder van
de netbeheerder
door de
een door
gekomen volgens
is gekomen
tot stand
actie tot
volgens een
stand is
actie
procedure.
gemaakte procedure.
openbaar gemaakte
en openbaar
stelde en
stelde

Artikel
10.26
Artikel 10.26

hij
die hij
gegevens die
de gegevens
van de
maken van
gebruik maken
lid gebruik
vijfde lid
en vijfde
het tweede
van het
grond van
op grond
controle op
bij controle
kan bij
BRP kan
De BRP
11 De
tweede en
ontvangen.
heeft ontvangen.
netbeheerder heeft
de netbeheerder
viifde lid,
van de
lid, van
vierde vijfde
met vierde
en met
tot en
10.25, tweede
artikel 10.25,
ingevolge artikel
tweede tot
ingevolge

vierde lid,
lid,
10.19, vierde
van artikel
en 10.19,
lid, en
vierde lid,
10.18, vierde
artikel 10.18,
grond van
op grond
hij op
die hij
meetgegevens die
de meetgegevens
controleert de
BRP controleert
De BRP
2 De
2
volde
op
tenminste
aansluitingen
aoncoando
hom
van
: : do
of voor
heeft o_f
ontvangen heeft
netbeheerders ontvangen
de netbeheerders
van de
gende criteria:
aansluiin zijn
gegevens in
de gegevens
overeenkomstig de
heeft toegerekend
de volumes
heeft de
netbeheerder heeft
a^de netbeheerder
arde
volumes heeft
toegerekend overeenkomstig
zijn aansluitingenregisterj
tingenregisteri
b. de door de netboheerdor aangolevorde meetgegevens zijn in lijn met de verwachtingen von do
gpp.
BRP.
33 lndien
lid van do meetgegevens die de BRP op grond von ortikol 10.19,
tweede lid
het tweede
in het
controle in
de controle
uit de
Indien uit

volniet voldeze niet
dat deze
blijkt dat
- - blijkt
vierde lid, van de netbeheerder heeft ontvangen, voor één of meer meetwaarden
aangegeDaarbij wordt
netbeheerder. Daarbij
desbetreffende netbeheerder.
de desbetreffende
doet,
wordt aangegebij de
in bij
herzieningsverzoek In
een herzieningsverzoek
BRP een
de BRP
dient de
doet, dient
afgekeurd.
is afgekeurd.
meetwaarde Is
de meetwaarde'
redenen de
de volgende
van de
welk van
om welk
ven om
ven
volgende redenen
do mootgogovons worden betwist;
aa..-de-mee%gegevens—werden—bemﬁst-;
ontvangen;
niet
zijn niet
maar zijn
verwacht, maar
meetgegevens werden
b^de meetgegevens
—brde
werden verwacht,
Monti/arisen;
c. de meetwaarden zijn over een te lange periode (moer dan vijf dagen) geschat;
niet verwacht.
maar werden
ontvangen maar
meetwaarden zijn
de meetvvaarden
drb. de
—drb.
zijn ontvangen
werden niet
verwacht.
4 In het geval onderdooi o van hot derde lid van toepassing is, doet de BRP zelf een voorstei voor de te
gebruiken meetcecevens.fvervallenl
gebruiken-meesgegevens-jvervallenl
meetgegevens
lid, meetgegevens
derde lid,
10.20, derde
artikel 10.20,
grond van
op grond
hij op
waarop hij
dag waarop
de dag
uur van
16:00 uur
tot 16:00
kan tot
BRP kan
De BRP
55 De
van de
van artikel
meetgegevens.
deze meetgegevens.
over deze
reclameren over
netbeheerder reclameren
desbetreffende netbeheerder
de desbetreffende
bij de
ontvangen bij
heeft ontvangen
heeft
IV
ARTIKEL IV
ARTIKEL
gewijzigd:
volgt gewijzigd:
als volgt
wordt als
Meetcode wordt
De Meetcode
De
A
A
toegevoegd:
artikel toesevoeed:
een artikel
wordt een
4.3.3 wordt
paragraaf 4.3.3
Aan paragraaf
Aan
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4.3.3.5
4.3.3.5
Onvolkomenheden aan
aan de
de meetinrichting
meetinrichting die
die leiden
leiden tot
tot aanpassing
aanpassing van
van de
de onder
onder 4.3.3.2
4.3.3.2 van
de Meetcode
Meetcode
Onvolkomenheden
van de
tot de
elektriciteit bedoelde
bedoelde gegevens
gegevens van
de meetinrichting
meetinrichtine alsmede
alsmede onvoikomenheden
onvolkomenheden met
met betrekking
betrekking tot
van de
de
elektriciteit
verzameling van
werkdagen na
vii! werkdagen
van gegevens
gegevens van
de meetinrichting
meetinrichting worden
worden binnen vijf
na constatering
constatering door
door de
de
van de
verzameling
meetverantwoordeliike gemeld
gemeld aan
aan de
de netbeheerder.
netbeheerder.
meetverantwoordeliike

4.3.5.1
4.3.5.1

Een telemetriegrootverbruikmeetinrichting
registreert:
telemetriegrootverbruikmeetinrichting registreert:
Een
a. per
per meetperiode
meetperiode mas-minute»
van 15 minuten geliik
gelijk aan
aan de
de onbalansverrekeningsgeriode
onbalansverrekeningsperiode de
a.
de op
op het
het overdrachtspunt
overdrachtspunt
of
allocatiepunt
van
de
aansluiting
uitgewisselde
energie;
of allocatiegunt van de aansluiting uitgewisselde energie;
b. de
de totale
totale hoeveelheid
hoeveelheid met
met het
het net
net uitgewisselde
uitgewisselde energie
energie op
op één
één of
of twee
(enkeltarief resresb.
twee telwerk(en)
telwerk(en) (enkeltarief
pectievelijk normaaltarief
normaaltarief en
en laagtarief)
vermenigvuldigingsfactoren;
laagtarief) met
met bijbehorende
bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren;
pectievelijk
c. indien dit
dit volgens
2.4.3 en
en 2.4.4
2.4.4 van
van toepassing
toepassing is,
is, het
het aantal kvarh per
c.
volgens 2.4.3
per maand.
maand.
.
d. indien
indien dit
dit volgens
volgens 2.4.5
2.4.5 van
van toepassing
toepassing is,
is, de
de k
kWx
d.
max.

4.3.5.1a
4.3.5.13

In afwiiking
afwijking van
van 4.3.5.1I
4.3.5.1. lid
lid 3a kan
kan de
de netbeheerder
netbeheerder van
van het
het landeliik
In
landelijk hoogsganningsnet
hoogspanningsnet de
de meetverantmeetverantvan het
woordeliike voor
voor aangeslotenen
aangeslotenen die
die elektrische
elektrische energie
energie leveren
leveren aan
aan de
de netbeheerder
netbeheerder van
het landeliik
landelijk
woordeliike
hoogspanningsnet ten behoeve
van ingezette
behoeve van
van de
de svsteembalans
middel van
ingezette regelvermogenl
svsteembalans door middel
regelvermogen, reservereservehoogspanningsnet
vermogen en
en noodvermogen
noodvermogen een
een meetgeriode
meetperiode opleggen
opleggen die
die kleiner
kleiner is
is dan
dan de
de onbalansverrekeningsgerionbalansverrekeningsperivermogen
ode.
ode.
B

5.2.0
5.2.0
De meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike voorziet
voorziet de
de tellerstandenI
tellerstanden, zoals genoemd
De
genoemd in
in 4.3.4.1I
4.3.4.1, van
van een
een herkomstindicaherkomstindicavan het
tie. Desgevraagd
Desgevraagd geeft
geeft de
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike aan
aan de
de netbeheerder
netbeheerder van
het landeliik
landelijk hooggganningshoogspannings&
net inzage in
in de
de registratie
registratie van
de meetgegevens
meetgegevens en
en de
de biibehorende
bijbehorende herkomstindicaties.
herkomstindicaties.
van de
net
5.2.1
5.2.1
Tenminste eenmaal
per maand.
maand, tussen
de vijfde
Tenminste
eenmaal per
tussen de
vijfde werkdag
werkdag voor
voor en
en de
vijfde werkdag
werkdag na
de vijfde
na de
de maandwissemaandwisse-

een
ling bepaalt
bepaalt de
de meetverantwoordeliike
meetverantwoordelijke bij
bij proﬁeIgrootverbruikmeetinrichtingen
profielgrootverbruikmeetinrichtingen op
op aansluitingen
aansluitingen met
met een
ling
4.3.4.2 bedoelde
en 4.3.4.2
doorlaatwaarde grater
groter dan
dan 3x80A
3x80A en
en bij
bij productiemeetinrichtingen
productiemeetinrichtingen de
de in
in 4.3.4.1
4.3.4.1 en
bedoelde
doorlaatwaarde
meetgegevens en
en siaat
slaat deze
deze op
op in
in niet-vluchtige
niet-vluchtige databuffers.
databuffers.
meetgegevens
C
C

5.2.11
5.2.11

De meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike valideert
tot en
de overeenkomstig
overeenkomstig 5.2.1
5.2.1 tot
en met
met 5.2.5
5.2.5 en
en 5.2.7
5.2.7 bepaalde
bepaalde meetgemeetgevalideert de
De
volgende criteria:
gevens og
op volledigheid
van de
en iuistheid
juistheid aan
aan de
de hand van
de volgende
criteria:
volledigheid en
gevens
ziin beschika. de
de voor
de begaiing
bepaling van
de hoeveelheid
hoeveelheid uitgewisselde
uitgewisselde energie
energie benodigde
benodigde tellerstanden
tellerstanden zijn
beschikvan de
voor de
a.
baar;
aal"I
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b. de gemeten hoeveelheid met het net uitgewisselde
uitgewisselde energie is groter
groter dan 50% van de hoeveelheid die
b.
op grond van de uitwisseling tiidens
tijdens de voorafgaande periode zou mogen worden verwacht;
09
uiteewisselde energie is kleiner dan 200%
200% van de hoeveelheid
c. de gemeten hoeveelheid met het net uitgewisselde
op grond van de uitwisseling tiidens
tijdens de voorafgaande geriode
periode zou mogen worden verwacht.
die 09

&5.2.12

Indien de meetgegevens
meetgegevens niet voldoen aan de in 5.2.11
5.2.11 genoemde validatiecriteria
validatiecriteria worden
meetgegeIndien
worden de meetgege(opnieuw) af- of
of uiggelezen
uitgelezen of
vens door de meetverantwoordeliike (ognieuw)
of wordt
wordt in overleg met de aangeslotene
aangeslotene
vasteesteld of de gemeten hoeveelheid overeenkomt
overeenkomt met
met de hoeveelheid die zou mogen worden vervastgesteld
wacht.
wacht.

5.2.13
5.2.
13
De meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike stelt de overeenkomstig 5.2.11
5.2.11 valide meeggegevens
meetgegevens en de overeenkomstig
overeenkomstig
De
5.2.12 bepaalde meetgegevens vast.
5.2.12
5.2.14
5.2.14
De validatie en vaststelling zoals bedoeld
bedoeld in 5.2.11
5.2.11 tot
tot en met
met 5.2.13
5.2.13 vindt glaats
plaats uiterliik
uiterliik de werkdag na
De
dae van verzameling
meetgegevens.
de dag
verzameling van meetgegevens.
5.2.15
5.2.15
De meetverantwoordeliike
meetverantwoordeliike stuurt
stuurt de vasteestelde
meetgeRevens overeenkomstig
overeenkomstie het begaalde
vastgestelde meetgegevens
bepaalde in 6.2.2.7
6.2.2.7
De
6.2.2.8 van de lnformatiecode
Informatiecode elektriciteit en gas.
gas.
en 6.2.2.8
D
D
5.3.0
5.3.0
De meetverantwoordeliike voorziet de meetgegevens
meetgegevens van deze
deze paragraaf
paragraaf van een herkomstindica’ciel
herkomstindicatie, een
een
De
reparatiemethodiek. Desgevraagd
validatiestatus en indien van toepassing
toegassing een regaratiemethodiek.
Desgevraagd geeft de meetverantwoordeliike aan de netbeheerder van het
het landeliik
landelijk hoogsganningsnet
hoogspanningsnet inzage in de registratie
woordeliike
registratie van de
bijbehorende herkomstindicatiesI
herkomstindicaties, de validatiestatussen
validatiestatussen en de reparatiemethodiemeetgegevens en de biibehorende
ken.
ken.
5.3.1
5.3.1

meetverantwoordelijke verzamelt
verzamelt de in 4.3.5.1
4.3.5.1 genoemde
genoemde meetgegevens
meetgegevens dageliiks
dagelijks op elektronische
elektronische
De meetverantwoordelijke
resolutie van de meetgegevens niet
wijze op een zodanige wijze
wijze dat de resolutie
wordt beinvloed
niet wordt
beïnvloed en slaat deze
deze op
niet-vluchtige databuffers.
in niet-vluchtige

E
5.3.8
5.3.8
meetverantwoordeliike controleert op de dag van de verzameling van de meetgegevens
meetgegevens of alle meetmeetDe meetverantwoordeliike
perioden van de meting aanwezig
aanwezig ziin
zijn en een
een meetwaarde bevatten.
bevatten.
gerioden
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5.3.9
5.3.9
van
verzameling van
van de
de verzameling
dae van
de dag
op de
meetgegevens op
gecollecteerde meeggegevens
de gecollecteerde
meetverantwoordeliike valideert
De meetverantwoordelijke
valideert de
De
volfiende criteria:
de volgende
van de
de hand van
aan de
juistheid aan
op iuistheid
meetverantwoordeliike og
de meetverantwoordeliike
door de
meetgeRevens door
de meetgegevens
de
energie
hoeveelheid energie
de hoeveelheid
in de
dae in
per dag
het verschil
is het
a.
van een
verschil ger
controlemetine is
een controlemeting
en een
hoofdmeting en
een hoofdmeting
geval van
in geval
a. in
tweemaal de
nauwkeuriggeldende nauwkeurigde geldende
dan tweemaal
kleiner dan
controlemeting kleiner
de controlemeting
en de
hoofdmeting en
de hoofdmeting
gemeten door de
gemeten
vermenigelektriciteit vermenig—
Meetcode elektriciteit
de Meetcode
van de
BI van
bijlage B1
in biilage
heidsklasse
bepaald in
zoals bepaald
meetinrichting zoals
de meetinrichting
van de
heidsklasse van
vuldigd
hoofdmeter;
de hoofdmeter-I
van de
daguitwisseling van
de daguitwisseling
met de
vuldigd met
nul;
aan nul;
gelijk aan
of geliik
dan of
groter dan
is groter
energie is
hoeveelheid energie
gemeten hoeveelheid
de gemeten
b. de
b.
nomide ngmivan dg
dan 120% van
kleiner dan
is kleiner
meetperiode is
per meetgeriode
energie ger
uitgewisselde energie
net uitgewisselde
het net
met het
hoeveelheid met
de hoeveelheid
c. de
c.
nale
van de
meetinrichting;
de meetinrichting;
capaciteit van
nale cagaciteit
meetkanaal
het meetkanaal
status van
en status
meetwaarde en
de meetwaarde
of de
d.
van het
meting of
de meting
aangaande de
meetinrichting aangaande
de meetinrichting
in de
d. status in
fout;
een
van
indicatie
geen
geeft
geeft geen indicatie van een fout;
4.3.5.5
met 4.3.5.5
en met
tot en
4.3.5.3 tot
in 4.3.5.3
de in
binnen de
blijft binnen
meetperiode bliift
en meetperiode
meetinrichting en
de meetinrichting
van de
tiidsvnchroniteit van
e. tiidsynchroniteit
e.
normen.
aangegeven normen.
aangegeven

5.3.10
5.3.10
overeenkomstig
meetgegevens overeenkomstig
valide meetgegevens
niet valide
5.3.9 niet
van 5.3.9
op grond van
de og
berekent de
meetverantwoordeliike berekent
De meetverantwoordeliike
De
van 5.4.3 van de Meetcode elektr
op grondmeeggeggvens
5.4,3.4. Alle
en met
5.4.3.1 tot en met 5.4.3.4. Alle 09tot
5.4.3.1
grand van 5.4.3 van de Meetcode
elektriciteit
berekende
vastgeworden vastgedefinitief worden
als deﬁnitief
deze als
alvorens deze
gevalideerd alvorens
5.3.9 gevalideerd
en 5.3.9
5.3.8 en
overeenkomstig 5.3.8
(nogmaals) overeenkomstig
worden (nogmaals!
worden
steld.
ﬂit
5.3.11
5.3.11
verde vgrmeetgegevens dg
gevalideerde meeggegevgns
5.3.10 ggvalideerde
en 5.3.10
5.3.9 en
overeenkomstig 5.3.2
de ovgrgnkomstig
op de
past 99
meetverantwoordeliike past
De meetverantwoordeliike
Dg
vast.
meetgegevens vast.
de meeggegevens
stelt de
en stelt
toe en
menigvuldigingsfactor toe
menigyuldigingsfactor
5.3.12
5.3.12

6.2.2.2,
in 6.2.2.2l
bepaalde in
het bggaaldg
overeenkomstig he;
meetgegevens overgenkomgig
vastgestelde meetgegevens
de vastgestelde
stuurt de
meetverantwoordeliike smug
De meetverantwoordeliike
De
gas.
en gas.
elektriciteit gn
Informatiecode elektriciteit
de lnformatiecode
van de
6.2.2.6 van
en 6.2.2.6
6.2.2.3 en
6.2.2.3
FF

5.4.2.2
5.4.2.2

databufde databufmeetverantwoordelijke de
de meetverantwoordelijke
leest de
is, leest
mogelijk ls,
niet mogelijk
databuffers niet
de databuffers
van de
afstanduitlezing van
Wanneer afstanduitlezing
Wanneer

databufde databufuitlezen van
plaatse uitlezen
ter plaatse
Het ter
uit. Het
plaatse uit.
ter plaatse
de telemetriegrootverbruikmeetinrichting
van de
fers van
fers
telemetriegrootverbruikmeetinrichting ter
van de
afstanduitlezing,
de afstanduitlezing,
in de
storing in
desbetreffende storing
constatering van
na constatering
werkdagen na
twee werkdagen
binnen twee
geschiedt binnen
fers geschiedt
fers
van desbetreffende
De meetdatabuffers. De-meetde databuffers.
van de
opslagcapaciteit van
de opslagcapaciteit
met de
rekening houdt met
meetverantwoordelijke rekening
de meetverantwoordelijke
waarbij de
waarbij
vorantwoordelijke verstrekt de gevalideerde meetgegevens conform 6.2.2.3 van de Informatiecode-elek|triciteit
. . en gas aan de
I netbeheerder.

5.4.2.3
5.4.2.3

verschillen
meetverantwoordeliike vgrschillen
de meewerantwoorggliike
door de
opgeslagen door
en opgeslagen
uitgelezen en
zijn uiggglezen
die zi|n
meetgegevens die
de meetgegevgns
Wanneer de
Wanneer
laatstbede laatstbegelden de
meetinrichting. gelden
de meetinrichtingI
van de
databuffers van
de databuffers
in de
opgeslagen in
zijn oggeslggen
die ziin
meetgegevens die
de meetgegevens
van de
van
meetgegevens.
doelde meeggegevens.
doelde
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5.4.3.2
5.4.3.
2
meetgedae meetgeeen dag
op een
Indien do
Indian
= - totolo hoovoolhoid met hot net uitgewisselde enereie per doe bekend ‘is err 0Q
ontbrede ontbrekwartieren, worden
twaalf kwartieren,
maximaal tvvaalf
periode van
aaneengesloten periode
een aaneengesloten
over een
ontbreken over
gevens ontbreken
sevens
van maximaal
worden de
als het meetgegevens betreft over oen aanberekend ais-het-meetgegevens—betreﬁt—ever—een—aan—
automatisch I-berekend
meetgegevens autematiseh
de meetgegevens
in de
waarden In
kende waarden'
kende
door
eengesloten periode van maximaal 1 uur en 15 minuten. De ontbrekende waarden worden bepaald-door
de hoeveelheid lineair te verdelen over de desbetreffende mootpcriode(n). Hot op deze wijze repareren
belastingde belastingkopiëren van
van mootcocovens is por aansluitine slechts eenmaal per dae toeqestaan- het
et kopiéren
van de
dag.
een vergelijkbare
curve van
curve
van een
vergeliikbare dag.
5.4.3.3
5.4.3.3
Reparatie van grotere hiaten in de meetgegevens dan 1 uur en 15 minuten dan wel meer niet aaneengesloten hiaten op oen dag, worden gerepareerd door het kopiëren van de belastingeurvo van oen vergelijk
bare dag. Deze wijze van reparatie mag por bolastingcurvo maximaal een maal per week worden doorgede
in de
hiaten in
grotere hiaten
berekent grotere
meetverantwoordeliike berekent
De meetverantwoordeliike
voerd over perioden van maximaal een dae. De
veerd-ever—peﬂederwmaaaeimaai—een—dag
een vergelijkbare
belastingcurve van
een belastinggurve
ontbreken van
het ontbreken
bij het
of hi.
kwartieren of
dan twaalf
meetgegevens dan
meeggegevens
twaalf kwartieren
van een
van een
vergeliikbare
elektriciteit.
Meetcode elektriciteit.
de Meetcode
van de
5 van
bijlage 5
overeenkomstig biilage
dag overeenkomstig
gag

H
5.4.3.7
IfK&en bij de m 5.4.2.2 bedoelde uttlezing ter-plaatse van do databuffer geen meetgegevens beschikbaar
komen, dient do meetverantwoordelijke de meetgegevens te schatten overeenkomstig bijlage 5. Do geschatte meetgegevens worden tijdig overeenkomstig paragraaf 6.2.2 van de Informatiecode elektriciteit
on gas aangeboden aan do netbohoordor.

I
herzieningsverzoeken van netbeheerders
van henieningsvenoekemm
Afhandeling van
5.5 Alhandellng
5.5
5.5.1
5.5.1
De moetvorantwoordolijko handelt oen conform 6.3.2.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas of artikel 1Q.16, dorde lid, van do Notcodo elektriciteit van een notbohoorder ontvangen verzoek af binnen de
De meetverantwoordeliike
termijn.
daartoe in 6.2.2.4‘ van de Informatiecode elektriciteit en gas gestelde
-~-"-Demeetverantwoordeliike
-binnen
herzieningsverzoek binnen
ontvangen herzieningsverzoek
programmaverantwoordelijke ontvangen
of programmaverantwoordeliike
netbeheerder of
een netbeheerder
van een
een van
neemt een
neemt
behandeling.
in behandeling.
een werkdag
een
werkdag In
5.5.2
5.5.2

werkdagen
twee werkdagen
binnen twee
beantwoordt binnen
en beantwoordt
herzieningsverzoek gn
het hgrzigninggerzoek
beoordeelt het
meetverantwoordeliike beoordeelt
De meetverantwoordeliike
De
reden.
met reden.
afwijzing met
of afwiizing
acceptatie of
een accegtatie
met een
met
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Datum
Datum

Ons hmrlx
kenmerk
0n:

5.5.3
5.5.3
nieuw
e evens o
Indien de
de meetverantwoordeli'ke
meetverantwoordeliike het
het herzienin
herzieningsverzoek
verzoek terecht
terecht acht
acht, stelt
stelt hi'
hij de
de mee
meetgegevens
opnieuw
Indien
vast of
of verwerkt
verwerkt hij
hii de
de aangassing
aanpassing van
de stamgegevens.
stamgegevens.
vast
van de
5.5.4
5.
.4
.2.2.3
a I e in
e evens overeenkomsti
estelde mee
De meetverantwoordeli'ke
meetverantwoordeliike stuurt
stuurt de
de va
vasteestelde
meetgegevens
De
overeenkomstig het
het b
bepaalde
in 6.2.2.3
van de
de Informatiecode
Informatiecode elektriciteit gn
en gas.
Ras.
van

B5.1
35.1
Indien een mootvorantwoordolijko of een netbeheerder moet schatten, wordt rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:
—a. Do geschatte meotgogovens zijn gegeven de beschikbare informatie en technieken een nauwkeurige
benadering van de werkelijke mot hot net uitgewisselde hoeveelheid energie.
—b. Onzekerheden in de geschatte meotgogovens komon ton laste van de aangeslotener
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke of
of netbeheerder
netbeheerder hanteert
hanteert per
per onbalansverrekeningsperiode
onbalansverrekeningsperiode een-van-de
oon van de volDe
voigende methoden
methoden om
om de
de gesehatte
geschatte berekende
berekende meetgegevens te
bepalen en-eemmumeeeﬁ-de—gehan—
en communiceert de gehangende
—meetgegevens
te bepalen
teerde methode in het bericht met do mootgogoveno:
teerde—methedmhet—beneht—met—de—meetgegevens:
Leverinesrichting invoeding:
invoeding:
Leveringsrichting
A-Indien er
er sprake
sprake Is
is van
één of
of meer
meer elektriciteitsproductie-installaties
elektriciteitsproductie-installaties achter
achter de
de aansluiting, weak-erwordt or
A-lndien
van één
voor js.de
energieuitwisseling vanuit
vanuit de
de instaliatie
installatie naar
naar
net een
een nul—gesehat-FVeer-de-energoeuItWI-ssenul geschat. Voor de energieuitwissee t net
. hhet
de energieuitwisseling
veer-Ls
ling vanuit hot not naar do installatie wordt do onder B beschreven methode gehanteerd er van uitgaande
dat de productio-installaties niet produceren, tenzij de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke na
na overleg
overleg met
met de
de aangeaangedat—de-pieduetIe-Instaiiat-Ies-met-pﬁedueeren,
slotene of
of netbeheerder
netbeheerder andere
andere informatie ontvangt,
ontvangt, waardëmee
meetverantwoordelijke met
met behulp
behulp
slotene
waargim
e dde
e meetverantwoordelijke
van een
een indirecte
indirecte methode
methode een
een berekening
berekening kan
kan maken
maken van
de geproduceerde
geproduceerde elektriciteit,
elektriciteit, en
en de
de daaruit
daaruit
van
van de
volgende 6
energieuitwisseling W
met invoeding
invoeding op
op het
het net.
net.
voigende
Indien er sprake is van uitsluitend energieuitwisseling vanuit het net naar de installatie-;
Leveringsrichting afname:
afname:
Leveringsrichting
a. De
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke of
of netbeheerder
netbeheerder sehat
van
schat berekent
berekent op
op basis van
het gemiddelde
gemiddelde verbruik
verbruik van
van het
a.
dezelfde onbalansverrekeningsperiode
onbalansverrekeningsperiode van
dezelfde dag
dag van
de week
gedurende drie weken
de desdezelfde
van dezelfde
van de
week gedurende
weken voor
voor d_e_desbetreffende aiieeatiekalenderdag
allocatiekalenderdag vermenigvuldigd
vermenigvuldigd met
met de
de in-Ggeneemde
in C genoemde onzekerheidsfactor
Daarbij
betreffende
onzekerheidsfactor f07.
fw. Daarbij
wordt rekening
rekening gehouden
met in
in de
de Algemene
genoemde feestdagen,
wordt
gehouden met
Algemene Termijnenwet
Termijnenwet genoemde
feestdagen, waarbij
waarbij een
een feestdag
feestdag
wordt geschat
geschat als
als een
een zondag.
een onbalansverrekeningsperiode
maar voor
1 of
wordt
zondag. Indien voor
voor een
onbaIansverrekeningsgeriode maar
voor 1
of 2 weken
weken hisgenomeetgegevens beschikbaar
beschikbaar ziinI
zijn, worden
de beschikbare meetgegevens
meetgegevens in
worden de
in de
de berekening
berekening genotorische meetgegevens
men en
en gedeeld
respectievelijk 1
1 of
of 2.
2. Indien geen
geen historische meetgegevens
meetgegevens beschikbaar
beschikbaar zijn,
wordt
zijnl wordt
gedeeld door resgectieveliik
men
de waarde
nul berekend.
berekend.
de
waarde nul
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Datum
Datum

kenmerk
Ons konmork
OM

(ISP)
onbalansverrekeningsperiode (iSP)
per onbaIansverrekeningsperiode
Voorbeeld per
Voorbeeid
fo)
(1+ f0)
week)/3)-r^ (1+
-1 wan/3»:
dag -1
ISPn do;
+ ISPn
-2 weken
dag -2
ISPn da:
=((ISPndag-3
ISPn =((ISPn
Schatting ISPn
SChattinB
do:-3 weken
woken +
+ ISPn
woken +
informaandere informanetbeheerder andere
of netbeheerder
aangeslotene of
de aangeslotene
met de
overleg met
na overleg
meetverantwoordelijke na
de meetverantwoordelijke
tenzij de
b. tenzij
b.
berekeeen berekemethode een
indirecte methode
een indirecte
van een
behulp van
met behulp
tie
waarbiimee de
meetverantwoordelijke met
de meetverantwoordelijke
ontvangt, waarfenmee
tie ontvangt,
energie.
onttrokken energie.
net onttrokken
het net
aan het
de aan
van de
maken van
kan maken
ning kan
ning

ED

II'IF

F.|

'IIQ

—C Do onzokorhoidsfactor fo is tenminste 1,0 procent.
fn
Onzekerheidsfactor f9
Onzekerheidsfactor
onzekerheidsdeze onzekerheidshoogspanningsnet deze
landelijke hoogspanningsnet
het Iandelijke
van het
netbeheerder van
de netbeheerder
november de
voor 1 november
stelt voor
Jaarlijks stelt
Jaarlijks
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Artikelsgewijze toellchting
toelichting
Artikelsgewljze
Artikel
Artikel
Informatiecode
Informatiecode
elektriciteit
en gas
gas
elektriciteit on
6.2.1.1
6.2.1.1

Toelichting
Toelichting

6.2.1.2
6.2.1.2

Dit artikel
artikel is verplaatst naar par 5.3 van de Meetcode
Meetcode elektriciteit
elektriciteit
Dit

6.2.1.3
6.2.1.3

Dit artikel
artikel is verplaatst naar par 5.3 van de Meetcode
Meetcode elektriciteit
elektriciteit
Dit

6.2.1.4
6.2.1.4

Dit artikel
artikel is verplaatst naar par 5.2
Dit
5.2 van de Meetcode elektriciteit
elektriciteit

Dit artikel
artikel is verplaatst naar par.
par. 5.3 van de Meetcode
Dit
Meetcode elektriciteit
elektriciteit

6.2.1.5
6.2.1.5

Dit
Dit artikel
artikel is verplaatst naar par 5.2 van de Meetcode elektriciteit
elektriciteit

6.2.1.6
6.2.1.6

Dit artikel
artikel is verplaatst naar par 5.2 van de Meetcode
Meetcode elektriciteit
elektriciteit
Dit

6.2.1.7
6.2.1.7

Dit artikel is verplaatst naar par 5.2 van de Meetcode elektriciteit
Dit
elektriciteit

6.2.2.1
6.2.2.1

Dit artikel
artikel is verplaatst
Meetcode elektriciteit
verplaatst naar par 5.3 van de Meetcode
elektriciteit
Dit

6.2.2.2
6.2.2.2

Toegankelijker opgeschreven en de PV toegevoegd
toegevoegd als
als adressant van de geToegankelijker
gevens
gevens
Verplaatst naar 6.2.2.4
6.2.2.4 en uitgebreid
uitgebreid naar deﬁnitieve
definitieve meetgegevens
meetgegevens per allo—
alloVerplaatst
catiepunt.
catiepunt.
Huidige tekst
tekst vervallen,
berekening conform
conform bijlage
vervallen. de berekening
bijlage 5
5 van de meetcode
meetcode
Huidige
vindt altijd
altijd plaats indien
indien andere reparatiemethodieken
reparatiemethodieken niet
niet van toepassing
toepassing
vindt
zijn. 6.2.2.4
6.2.2.4 Toegankelijker opgeschreven en de PV toegevoegd
toegevoegd als
als adressant
zijn.
van de gegevens
ﬂevens
versie van 6.2.2.2a
Verplaatst naar 6.2.2.3;
6.2.2.3; Verduidelijkte
Verduidelijkte versie
6.2.2.2a ingevoegd
Verplaatst

6.2.2.2a
6.2.2.23
6.2.2.3
6.2.2.3

6.2.2.4
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.5

6.2.2.6
6.2.2.6

6.2.2.7
6.2.2.7

Door het toevoegen
herkomstindicatie, validatiestatus
reparatievalidatiestatus en reparatietoevoegen van de herkomstindicatie,
Door
methodiek is dit
dit artikel overbodig
overbodig geworden.
geworden. De
De term
term "voorlopige
"voorlopige meetgemeetgemethodiek
gevens" is in het
het kader van transparantie
transparantie vervangen door deze
gevens"
deze drie
drie indicatoindicatoren.
ren.
Dit artikel
artikel regelt
regelt dat ook de waarden per onbalansverrekeningsperiode
onbalansverrekeningsperiode
Dit
maandelijks naar de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke en netbeheerder
worden
netbeheerder worden
maandelijks
gestuurd. Tevens
Tevens is
is het maandelijkse
maandelijkse bericht
bericht beter
beter gespeciﬁceerd.
gespecificeerd. Door de
gestuurd.
aanpassing in het maandelijkse
maandelijkse bericht
bericht wordt
het proces
proces meerdere leveranaanpassing
wordt het
ciers op een aansluiting
beter gefaciliteerd
gefaciliteerd omdat
gegevens nu per overoverciers
aansluiting ook beter
omdat gegevens
drachtspunt en allocatiepunt
allocatiepunt gestuurd
gestuurd worden.
drachtspunt
worden.
De verwijzingen
verwijzingen zijn
zijn aangepast.
aangepast.
De

6.2.2.10
6.2.2.10

De verwijzingen
verwijzingen zijn
zijn aangepast en het artikel
artikel is actief
actief gemaakt (verstrekt
(verstrekt ipv
De
worden verstrekt).
worden
verstrekt).
Dit artikel
artikel vervalt;
vervalt; meetgegevens
meetgegevens worden
gerepareerd.
Dit
worden dagelijks
dagelijks gerepareerd.

6.2.2.11
6.2.2.11

Dit artikel
artikel vervalt;
vervalt; meetgegevens
meetgegevens worden
dagelijks gerepareerd.
gerepareerd.
Dit
worden dagelijks

6.2.2.12
6.2.2.12

Dit artikel
artikel is vervallen.
rapportage is vervangen door
door inzicht
inzicht te seven
geven in
Dit
vervallen. De rapportage
registraties van de herkomstindicaties,
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validatiestatussen en de reparatiemethodieken.
methodieken.
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6.2.2.13
6.2.2.13

Zie 6.2.2.12.
6.2.2.12.
Zie

6.2.2.14
6.2.2.14

verplaatst naar artikel
Dit artikel
artikel is
is verplaatst
artikel 4.3.3.5
Dit
4.33.5 van
van de
de Meetcode
Meetcode elektriciteit.
elektriciteit.

6.3.1.2
6.3.1.2

Een deel
deel van
de tekst
is vervallen
Een
van de
tekst is
vervallen omdat
wanneer een
vindt dat
omdat wanneer
een partij
partij vindt
dat een
een
ander zich
niet aan
aan de
de code
code houdt
houdt hij
hij dit
dit altijd
altijd kan
kan escaleren
escaleren naar betrokken
betrokken
zich niet
ander
instanties.
instanties.
Bij dit
dit artikel
artikel is
is duidelijk
duidelijk gemaakt
gemaakt op
welke onderdelen
op welke
onderdelen de
de meetgegevens
meetgegevens gegeBij
controleerd worden
door de
de netbeheerder
netbeheerder en
en uitvallen
uitvallen uit
uit de
de controle.
controle. TeTecontroleerd
worden door
welke gevallen
vens is
is expliciet
expliciet gemaakt
gemaakt in
in welke
vens
gevallen de
de netbeheerder
netbeheerder de
de gegevens
gegevens rerepareert
t.b.v. de
de allocatie.
allocatie.
areert voor t.b.v.
Wanneer niet
niet voldaan wordt
aan de
de controles
controles kan
kan de
de netbeheerder
netbeheerder een
een herwordt aan
herWanneer
zieningsverzoek sturen
sturen aan
aan de
de meetverantwoordelijke.
meetverantwoordelijke.
zieningsverzoek
In dit
dit artikel
artikel wordt
de uiterste
uiterste termijn
voor het
het herzieningsverzoek
herzieningsverzoek en
en met
met
In
wordt de
termijn voor
welke redenen
redenen de
de netbeheerder
netbeheerder het
welke
sturen aangegehet herzieningsverzoek
herzieningsverzoek kan
kan sturen
aangegeven.
ven.
Indien de
de aangeleverde
aangeleverde meetgegevens
meetgegevens extreme
extreme waarden
dan verIndien
waarden vertonen
vertonen dan
ver—
stoort dit
dit de
de allocatie.
allocatie. De
De netbeheerder
netbeheerder signaleert
stoort
signaleert dit
dit en
en dient
dient deze
deze gegegegevens uiterlijk
uiterlijk voor de
de 10°
10e werkdag
vens
werkdag te
te repareren
repareren indien
indien de
de meetverantwoormeetverantwoordelijke verzuimt
verzuimt om
om deze
deze excessieve
excessieve waarden
delijke
te vervangen.
vervangen.
waarden te
Indien de
de leveringsrichting
leveringsrichting niet
niet past
past bij
bij de
de stamgegevens
is er
er mogelijk
mogelijk
stamgegevens is
Indien
sprake van
foutieve registratie
foutieve meetgegevens
meetgegevens of
of een
een foutieve
registratie in
in het
het aansluiaansluivan foutieve
sprake
tingen register.
register. Om
Om fouten
te voorkomen wordt
de oorzaak van
van de
de uitval
uitval
wordt de
fouten te
tingen
achterhaald door
door contact op
op te
nemen met
met de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke en
te nemen
en
achterhaald
aangeslotene, zodat een
snel mogelijk
zo snel
een dergelijke
dergelijke fout
fout zo
mogelijk en
en permanent
permanent herheraangeslotene,
steld wordt.
wordt.
steld
Indien meetgegevens
meetgegevens niet
niet ontvangen
ontvangen worden van
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke
Indien
van de
dan Ieidt
leidt dit
dit tot
verstoringen in
in de
de allocatie
allocatie (huidig:
(huidig: MCF
MCE en
en netverliesbepanetverliesbepadan
tot verstoringen
ling). Om
Om dit
dit te
te voorkomen
de netbeheerder
netbeheerder dat
dat deze
deze waarden,
met
ling).
voorkomen zorgt de
waarden, met
een transparante
indicator, door
door hem
hem gerepareerd
gerepareerd worden,
het totale
een
transparante indicator,
worden, zodat het
totale
proces
kwalitatief
beschikt
over
betere
gegevens
en
de
impact
van
ontbreproces kwaiitatief beschikt over betere gegevens en de impact van ontbrekende meetgegevens
meetgegevens laser
lager is.
is. De
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke wordt
(via
kende
wordt verzocht
verzocht (via
het herzieningsverzoek)
herzieningsverzoek) om
om alsnog gegevens
gegevens aan
aan te
leveren.
het
te leveren.
De programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke heeft
heeft de
de verplichting
om te
controleren of
of
De
verplichting om
te controleren
hij van
alle aansluitingen
meetgegevens heeft
heeft ontvangen
ontvangen en
en of
of deze
deze inhouhij
van alle
aansluitingen meetgegevens
delijk in
in lijn
lijn zijn
met zijn
delijk
zijn met
zijn verwachtingen.
verwachtingen.
Indien de
de meetgegevens
meetgegevens ontbreken
ontbreken vraagt de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke
Indien
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke om
een
om deze
deze alsnog
van een
op te
middel van
sturen door middel
te sturen
alsnog op
de
herzieningsverzoek. Indien
Indien de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke inhoudelijk
inhoudelijk twijherzieningsverzoek.
twijfelt aan
de juistheid
(en de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke heeft
heeft
felt
aan de
juistheid van
van een
een gegeven
gegeven (en
niet aangegeven
dat dit
dit berekende
berekende gegevens
niet
aangegeven dat
gegevens zijn
zijn als
als gevolg van
van een
een storing,
storing,
dan zal
zal de
meetverantwoordelijke immers
immers nieuwe
nieuwe gegevens
dan
de meetverantwoordelijke
gegevens conform de
de
de
doet de
aanieveren) doet
storingen aanleveren)
meetcode processen
processen voor het
van storingen
het oplossen
oplossen van
meetcode
programmaverantwoordelijke een
een herzieningsverzoek.
herzieningsverzoek.
programmaverantwoordelijke
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6.3.2b.3

6.3.2b.4
6.3.2b.4

6.3.2b.5
6.3.2b.5
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31.4.1
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BI.6.2
81.6.2
BI.6.3
81.6.3
BI.6.4
31.6.4
BI.6.5
31.6.5

Begrippencode
Begrippencode
elektriciteit
elektriciteit

elektriciteit
Netcode elektriciteit
Netcode
10.15
10.15

10.16
10.16

de
aan de
twijfelt aan
inhoudelijk twijfelt
programmaverantwoordelijke inhoudelijk
de programmaverantwoordelijke
Wanneer
Wanneer de
de
dat de
herzieningsverzoek dat
het herzieningsverzoek
meetgegeven, wordt
een meetgegeven,
van een
juistheid
wordt het
juistheid van
nieuw voorstel
een nieuw
van een
vergezeld van
indient vergezeld
programmaverantwoordelijke indient
programmaverantwoordelijke
voorstel
mee
niet mee
het niet
programmaverantwoordelijke het
de programmaverantwoordelijke
meetgegevens waar de
de meetgegevens
voor de
herzieprogrammaverantwoordelijke zijn
de programmaverantwoordelijke
motiveert de
Hiermee motiveert
is. Hiermee
eens is.
eens
zijn herzieBijverwacht. Bijheeft verwacht.
hij heeft
meetgegevens hij
geven welke
te geven
aan te
ningsverzoek door aan
welke meetgegevens
ningsverzoek
etc.
klantinformatie etc.
berekeningen, klantinformatie
uitlezingen, berekeningen,
eigen uitlezingen,
van eigen
basis van
op basis
voorbeeld op
reachtste werkdag rede achtste
dan de
niet later dan
kan niet
programmaverantwoordelijke kan
De programmaverantwoordelijke
De
bij
mogelijk bij
zo snel
programmaverantwoordelijke zo
de programmaverantwoordelijke
dat de
is dat
Reden is
clameren. Reden
snel mogelijk
clameren.
meetgegemeerdere meetgegeof meerdere
een of
dat een
aangeven dat
moet aangeven
meetverantwoordelijke moet
de meetverantwoordelijke
de
neop te
uiterste datum op
een uiterste
plausibel zijn.
niet plausibei
of niet
ontvangen of
niet ontvangen
vens niet
vens
zijn. Door een
te neheeft
weinig tijd
meetverantwoordelijke te
de meetverantwoordelijke
dat de
voorkomen dat
wordt voorkomen
men wordt
men
te weinig
tijd heeft
sturen.
op te
meetgegevens op
nieuwe meetgegevens
en nieuwe
beoordelen en
te beoordelen
het verzoek
om het
te sturen.
verzoek te
om
aangeeft
meetverantwoordelijk
de
wanneer
dat
is
artikel
dit
van
reden
De
De reden van dit artikel is dat wanneer de meetverantwoordelijk aangeeft
reclamete reclamehoeft te
niet hoeft
programmaverantwoordelijke niet
de programmaverantwoordelijke
is, de
een storing
er een
dat er
dat
storing is,
meetgegevens
de meetgegevens
dat de
aangeeft dat
al aangeeft
zelf al
meetverantwoordelijke zelf
de meetverantwoordelijke
omdat de
ren omdat
ren
gekomen zijn.
berekening tot
een berekening
van een
zijn.
basis van
op basis
maar op
zijn maar
gemeten zijn
niet gemeten
tot stand gekomen
niet
Meetcode
de Meetcode
storing, conform de
de storing,
om de
is verplicht
meetverantwoordelijke is
De meetverantwoordelijke
verplicht om
De
programmaverantwoordede programmaverantwoordereclamatie van
Een reclamatie
lossen. Een
op te
elektriciteit, op
elektriciteit,
te lossen.
van de
de
op de
al op
meetverantwoordelijke al
de meetverantwoordelijke
aangezien de
toe, aangezien
aan toe,
niets aan
hier niets
lijke voegt
lijke
voegt hier
verplichtingen.
zijn verplichtingen.
van zijn
is van
hoogte is
hoogte
daarmee
en daarmee
de technische
met de
gemaakt met
consistent gemaakt
'Verrekenperiode' consistent
‘Verrekenperiode’
technische codes, en
'onbalansverrekeningsperiode'.
in ’onbaIansverrekeningsperiode’.
gewijzigd in
gewijzigd
daarmee
en daarmee
codes, en
de technische
met de
gemaakt met
consistent gemaakt
'Verrekenperiode' consistent
’Verrekenperiode’
technische codes,
'onbalansverrekeningsperiode'.
in ’onbalansverrekeningsperiode'.
gewijzigd in
gewijzigd
daarmee
en daarmee
codes, en
technische codes,
de technische
met de
gemaakt met
consistent gemaakt
'Verrekenperiode' consistent
'Verrekenperiode‘
'onbalansverrekeningsperiode'.
in ’onbaIansverrekeningSperiode’.
gewijzigd in
gewijzigd
daarmee
en daarmee
codes, en
de technische
met de
gemaakt met
consistent gemaakt
'Verrekenperiode' consistent
’Verrekenperiode’
technische codes,
'onbalansverrekeningsperiode'.
in ’onbalansverrekeningsperiode‘.
gewijzigd in
gewijzigd
daarmee
en daarmee
codes, en
de technische
met de
gemaakt met
consistent gemaakt
'Verrekenperiode' consistent
’Verrekenperiode’
technische codes,
'onbalansverrekeningsperiode'.
in ’onbalansverrekeningsperiode’.
gewijzigd in
gewijzigd
daarmee
en daarmee
codes, en
de technische
met de
gemaakt met
consistent gemaakt
'Verrekenperiode' consistent
'Verrekenperiode’
technische codes,
'onbalansverrekeningsperiode'.
in
gewijzigd
gewijzigd in ’onbaIansverrekeningsperiode’.

toegevoegd
definities toegevoegd
33 deﬁnities

aangepast.
is aangepast.
verwijzing is
Een verwijzing
Een
netbede netbevoor wanneer
termijn voor
expliciete termijn
De expliciete
Herschreven, vereenvoudigd.
Herschreven,
vereenvoudigd. De
wanneer de
de
Omdat
opgenomen.
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afhandelt
herzieningsverzoek
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heerder
heerder een herzieningsverzoek afhandelt is opgenomen. Omdat de
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10.20
10.20

juiste gegevens
programmaverantwoordelijke zo
zo snel
snel mogelijk
mogelijk over
over juiste
gegevens moet
moet
programmaverantwoordelijke
beschikken is
is één
één werkdag
werkdag opgenomen.
opgenomen.
beschikken
De term
grootverbruikers is
is vervangen
vervangen door
door aangeslotenen.
aangeslotenen. Alle aangesloteaangesloteterm grootverbruikers
De
nen hebben
hebben balanceringsverantwoordelijkheid
balanceringsverantwoordelijkheid en
en het
het artikel
artikel gaat
gaat ook
ook over
over
nen
profielen welke
ook van
proﬁelen
welke ook
van toepassing
toepassing zijn
zijn op
vervalt
op kleinverbruikers.
kleinverbruikers. Lid
Lid 11
11 vervalt
omdat nu
nu vastgelegd
is dat
dat de
de netbeheerder
netbeheerder de
de meetgegevens
meetgegevens uiterlijk
uiterlijk de
de
vastgelegd is
omdat
e
ontgegevens
nog
er
indien
10
werkdag
cf
bijlage
5
van
vaststelt,
de
Mee vaststelt, indien er nog gegevens ont10. werkdag cf bijlage 5 van de Mce
van meetgegebreken. Tevens
Tevens berekent
berekent de
de netbeheerder
netbeheerder bij
bij het
het ontbreken
ontbreken van
meetgegebreken.
vens op
op de
de eerste kalenderdag
kalenderdag de
de meetgegevens
meetgegevens cf
cf bijlage
bijlage 5
5 van
de Mce
Mee en
en
vens
van de
overleg tussen alle
alle partijen
partijen is
is dus
dus niet
overleg
niet meer
meer nodig.
nodig.
Een verwijzing
is aangepast.
aangepast.
Een
vemijzing is

10.21
10.21

Dit is
is geregeld
geregeld in
in artikel
artikel 10.20.
10.20.
Dit

10.25
10.25

Een verwijzing
is aangepast.
aangepast.
Een
venNijzing is

10.26
10.26

Dit artikel
artikel is
is aangepast
aangepast omdat
omdat de
de programmaverantwoordelijke
programmaverantwoordelijke al
al direct
direct bij
bij
Dit
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke reclameert
reclameert inzake
de
inzake inhoudelijke
inhoudelijke meetgegevens.
meetgegevens,
(artikel 6.3.2b
6.3.2b van
van de
de IcEG).
IcEG). Deze
Deze reclamaties
reclamaties gaan
gaan daardoor
daardoor niet
niet meer
meer naar
naar
(artikel
de netbeheerder.
netbeheerder.
de

10.17
10.17

Meetcode elektriciteit
elektriciteit
Meetcode
4.3.3.5
4.3.3.5
4.3.5.1
4.3.5.1

4.3.5.1a
4.3.5.13

5.2.0
5.2.0

5.2.11
5.2.11

Verplaatst vanuit
de informatiecode
informatiecode
Verplaatst
vanuit de

term gelijk
van 15
De periode
periode van
15 minuten
minuten is
is qua
qua term
De
gelijk gemaakt
gemaakt aan
aan de
de onbalansverreonbalansverrekeningsperiode. Allocatiepunt
is toegevoegd
toegevoegd omdat
omdat gegevens
gegevens ook
ook gemeten
gemeten
Allocatiepunt is
keningsperiode.
op deze
deze punten
punten (MLOEA) en
worden op
en dit
dit niet
niet altijd
altijd het
het overdrachtspunt
overdrachtspunt is.
is.
voor balanceringsdiensten
Dit artikel
artikel is
is opgenomen
opgenomen om
om voor
Dit
balanceringsdiensten de
de meetgegevens
meetgegevens
ook via
het standaardberichtenverkeer
kunnen ontvangen.
ontvangen. Veel balancebalanceook
via het
standaardberichtenverkeer te
te kunnen
ringsproducten eisen een
van korter
een meetperiode
meetperiode van
korter dan
dan 15
15 minuten
minuten (bijvoor(bijvoorringsproducten
voor deze
beeld 5
5 minuten).
minuten). Om
Om deze
deze in
in de
de toekomst
toekomst de
de meetgegevens
meetgegevens voor
deze pro—
probeeld
ducten
ook
te
kunnen
(blijven)
ontvangen
berichten
via
gestandaardiseerde
berichten
gestandaardiseerde
via
ontvangen
(blijven)
kunnen
te
ducten ook
en de
de meting
meting te
te blijven
blijven garanderen
garanderen op
op de
de juiste
artikel opgranulariteit is
is dit
dit artikel
opjuiste granulariteit
en
genomen.
genomen.
verkrijte verkrijOm transparantie
in de
de meetketen
meetketen met
met betrekking
betrekking tot
tot de
de kwaliteit
kwaliteit te
transparantie in
Om
gen is
is de
de herkomstindicatie
herkomstindicatie toegevoegd.
Hierdoor kan
kan de
de ontvanger
ontvanger beter
beter
toegevoegd. Hierdoor
gen
inschatten wat
de kwaliteit
kwaliteit van
de gegevens
gegevens zijn
of hij
hij nog
nog nieuwe
nieuwe meetmeetinschatten
wat de
van de
zijn en
en of
gegevens kan
kan verwachten.
gegevens
verwachten.
Vanuit de
de Informatiecode
Informatiecode is
is de
de rapportage
Vanuit
van reparaties
vervangen
rapportage van
reparaties vervangen
in dit
dit artikel
artikel inzicht
inzicht te
geven in
in de
de registratie
registratie van
de herkomstindiherkomstindidoor in
te geven
van de
catie.
catie.
Verplaatst
de lnformatiecode.
Informatiecode.
Verplaatst vanuit
vanuit de

5.2.12
5.2.12

Verplaatst vanuit
de lnformatiecode.
Informatiecode.
vanuit de
Verplaatst

5.2.13
5.2.13

Verplaatst vanuit
Informatiecode.
Verplaatst
vanuit de
de lnformatiecode.

5.2.14
5.2.14

Verplaatst vanuit
Informatiecode.
Verplaatst
vanuit de
de lnformatiecode.
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NEDU
NEDU/E

Datum
Dam

5.2.15
5.2.15

Ons W
kenmerk
Ons

De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke stuurt
stuurt een
een update
update van
van de
de meetgegevens
meetgegevens naar
naar de
de
De

programmaverantwoordelijke en
progammaveranmaordelijke
en netbeheerder.
netbeheerder.

5.3.8
5.3.8

te verkrijtot de
Om transparantie
transparantie in
in de
de meetketen
meetketen met
met betrekking
betrekking tot
de kwaliteit
kwaliteit te
verkrij0m
gen
zijn
drie
statussen
(herkomstindicatie,
gen zijn drie statussen (herkomstindicatie, validatiestatus
validatiestatus en
en indien
indien van
van toetoepassing reparatiemethodiek)
reparatiemethodiek) toegevoegd.
passing
toegevoegd. Hierdoor
Hierdoor kan
kan de
de ontvanger
ontvanger beter
beter
inschatten wat
wat de
de kwaliteit
kwaliteit van
van de
inschatten
de gegevens
gegevens zijn
zijn en
en of
of hi]
hij nog
nog nieuwe
nieuwe meetmeetgegevens kan
kan verwachten.
verwachten.
gegevens
vervangen
van reparaties
Vanuit de
de Informatiecode
Informatiecode is
is de
de rapportage
rapportage van
reparaties vervangen
Vanuit
door in
in dit
dit artikel
artikel inzicht
inzicht te
geven in
in registraties
registraties van
van de
de drie
drie statussen.
te seven
statussen.
door
te
Toevoeging van
dagelijks, omdat
omdat het
het proces
proces dagelijks
dagelijks uitgevoerd
van dagelijks,
uitgevoerd dient
dient te
Toevoeging
worden.
worden.
Verplaatst vanuit
vanuit de
de Informatiecode.
Informatiecode.
Verplaatst

5.3.9
5.3.9

samengevoegd.
Verplaatst vanuit
vanuit de
de Informatiecode
Informatiecode en
en twee
twee artikelen
artikelen samengevoegd.
Verplaatst

5.3.10
5.3.10

Verplaatst vanuit
vanuit de
de Informatiecode.
Informatiecode.
Verplaatst

5.3.11
5.3.11

Verplaatst vanuit
vanuit de
de Informatiecode.
Informatiecode.
Verplaatst

5.3.12
5.3.12

van de
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke stuurt
stuurt een
een update
update van
de meetgegevens
meetgegevens naar
naar de
de
De
programmaverantwoordelijke en
en netbeheerder.
netbeheerder.
programmaverantwoordelijke
Zin geschrapt.
geschrapt. Het
Het verzenden
is naar
naar een
een logischere
logischere plaats
plaats gegaan.
gegaan.
Zin
verzenden is

5.3.0
5.3.0

5.3.1
5.3.1

5.4.2.2
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.3

Verplaatst vanuit
vanuit de
de Informatiecode.
Informatiecode.
Verplaatst

5.4.3.2
5.4.3.2

vergroot omdat
twee hiaten
tussen twee
tijdsverschil tussen
Het
Het tijdsverschil
hiaten is
is vergroot
omdat overige
overige reparatiemereparatiemethodieken al
al snel
onzuiverder worden
thodieken
snel onzuiverder
worden dan
dan op
op deze
deze wijze
wijze de
de meetgegevens
meetgegevens
voor twaalf
twaalf kwartieren
kwartieren tussen
twee tijdstippen.
tijdstippen.
voor
tussen twee
Zie 5.4.3.2.
5.4.3.2.
Zie

5.4.3.3
5.4.3.3
5.4.3.7
5.4.3.7
5.5.1
5.5.1

5.5.2
5.5.2

5.5.3
5.5.3

5.5.4
5.5.4
B5.1
35.1

Dit artikel
artikel kan
kan vervallen
vervallen omdat
omdat dit
dit reeds
reeds in
in een
een eerder
eerder stadium
stadium (tijdens
(tijdens de
de
Dit
controle op
op volledigheid)
wordt afgevangen.
afgevangen.
volledigheid) wordt
controle
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke neemt
neemt ieder
ieder herzieningsverzoek
herzieningsverzoek in
De
in behandeling
behandeling
binnen één
één werkdag.
Dit voorkomt
dat de
de meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke dit
voorkomt dat
dit op
op een
een
werkdag. Dit
binnen
niet-werkdag moet
moet doen,
doen, maar
maar dit
niet-werkdag
voor dat
dit zorgt
zorgt er
er ook
ook voor
dat een
een herzieningsverherzieningsverzoek zo
mogelijk leidt
leidt tot
een oordeel
oordeel over
over de
de juistheid
of compleetheid
compleetheid
zoek
zo snel
snel mogelijk
tot een
juistheid of
van
de
meetgegevens.
van de meetgegevens.
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke accepteert
accepteert het
het herzieningsverzoek
herzieningsverzoek wanneer
deze
De
wanneer deze
nieuwe meetgegevens
meetgegevens heeft
heeft vastgesteld
nieuwe
vastgesteld en
en dit
wijziging in
dit leidt
leidt tot
tot een
een wijziging
in de
de
eerder gecommuniceerde
gecommuniceerde meetgegevens.
meetgegevens. De
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke kan
kan
eerder
een herzieningsverzoek
herzieningsverzoek afwijzen
afwijzen indien,
indien, na
na controle,
controle, blijkt
blijkt uit
uit zijn
zijn gegevens
gegevens
een
dat hij
hij de
de juiste
meetgegevens heeft
dat
juiste meetgegevens
heeft opgestuurd.
opgestuurd.
van
vast op
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke stelt
stelt de
de meetgegevens
meetgegevens opnieuw
opnieuw vast
op basis
basis van
De
het herzieningsverzoek
herzieningsverzoek en
van de
het voorstel
voorstel van
de programmaverantwoordeprogrammaverantwoordeen het
het
lijke. Deze
Deze laatste
laatste hoeft
hoeft hij
hij niet
niet over
Iijke.
over te
te nemen.
nemen.
De meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke stuurt
stuurt een
De
van de
een update
update van
de meetgegevens
meetgegevens naar
naar de
de
programmaverantwoordelijke en
programmaverantwoordelijke
en netbeheerder.
netbeheerder.
Dit artikel
artikel is
is vereenvoudigd.
Dit
vereenvoudigd. Teksten
Teksten zijn
verbeterd en
verduidelijkt. Tevens
zijn verbeterd
en verduidelijkt.
Tevens
is toegevoegd
een meetverantwoordelijke
meetverantwoordelijke moet
is
toegevoegd wat
wat een
moet berekenen
berekenen als
als er
er
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Datum

Ons kenmerk

(gedeeltelijk) geen
geen historische
historische gegevens
(gedeeltelijk)
zijn. Verder
Verder is
gegevens aanwezig
aanwezig zijn.
is de
de wijze
waarop
waarop de
de onzekerheidsfactor
onzekerheidsfactor door
door de
de netbeheerder
netbeheerder van
van het
het landelijk
landelijk hooghoogspanningsnet bepaald
bepaald wordt aangepast.
spanningsnet
voor de
aangepast. Deze
Deze kan
kan alleen
alleen gelden
gelden voor
de richrichting afname
afname (invoeding
(invoeding is
is immers
ting
immers nul)
nul)
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BIJLAGE III

Verslag bijeenkomst Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

\

Netbeheer
Nederland

verslag

\
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NEDU

Datum

Ons kenmerk

Codtwijzigingen betreffende elektriciteit en gas
5. Cod*wijzigmgsvoorstel M*«twaard*n GV t#iemetn# «n reclamaties meetwaarden
telemetne (02020-10518)
Holland Solar/Energte Samen heeft geen mhotJdeli)ke opmertcngen
VEMW De vorige keer aan NEDU meegegeven vragen ajn afle behandeld
NEDU: De gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd Het voorstel op zich is met
veranderd
De voorzitter concludeert dat de vergadenng er unaniem mee akkoord gaat om het
voorstel naar de ACM te sturen
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NEDU

Datum

Ons kenmerk

BIJLAGE IV

Ledenlijst NEDU d.d. 27 mei 2020
Betreffende de “ondernemingen” als bedoeld in artikel 54 Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 Gaswet

Naam

Classificatie

Type lid-

AGEM Levering B.V.

Energieleverancier

Lid

Allure Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

maatschap

Anexo B.V.

Meetvera ntwoordel ij ke

Lid

Anode Energie

Energieleverancier

Lid

Axpo Solutions AG

Energieleverancier

Lid

Brainchild Capital Investments B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Chiriqui B.V.

Energieleverancier

Lid

ConceptsnSolutions B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Coteq Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

Lid

De Vrije Energie Producent

Energieleverancier

Lid

De Vrije Energie Producent B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Delta Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

DGB Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

DNWG Staff B.V.

Meetvera ntwoordel ij ke

Lid

E&G Trading Wholesale B.V.

Energieleverancier

Aspirant

E.D. Mij B.V.

Energieleverancier

Lid

Ealyze B.V.

Meetvera ntwoordelijke

Aspirant

Econvert Climate & Energy B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Endesa Energfa S.A. Branche Nederland

Energieleverancier

Lid

Enduris B.V.

Regionaal Netbeheerder

Lid

Eneco Energy Trade B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Eneco Energy Trade B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Eneco Services B.V.

Energieleverancier

Lid

Eneco Zakelijk B.V.

Energieleverancier

Lid

Eneco Zuid Nederland B.V.

Energieleverancier

Lid

Energie:direct B.V.

Energieleverancier

Groepslid

EnergiePlaneet B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Energyhouse B.V.

Energieleverancier

Lid

EnergyZero B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Enexis Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

Lid
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Classificatie

Naam

Type lidmaatschap

ENGIE Energie Nederland N.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

ENGIE Energie Nederland N.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

ENGIE Energie Nederland N.V.

Energieleverancier

Lid

ENGIE Nederland Retail N.V.

Energieleverancier

Lid

ENGIE UnitedConsumers Energie B.V.

Energieleverancier

Groepslid

eni S.p.A.

Energieleverancier

Lid

Enstroga B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Essent Energie Verkoop Nederland B.V.

Energieleverancier

Lid

Essent Retail Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

Essent Sales Portfolio Mgmt B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Essent sales Portfolio Mgmt B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

FENOR B.V.

Energieleverancier

Lid

Fudura B.V.

Meetvera ntwoordel ij ke

Lid

Gas Natural Europe S.A.S.

Energieleverancier

Lid

GasTerra B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

GasTerra B.V.

Energieleverancier

Lid

Gasunie Transport Services BV

Landelijk Netbeheerder

Lid

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd

Energieleverancier

Lid

Getec Energie GmbH

Energieleverancier

Lid

Greenchoice B.V.

Energieleverancier

Lid

Gulf Gas and Power (GGP B.V.)

Energieleverancier

Aspirant

Hezelaer Energy B.V.

Energieleverancier

Lid

HIJS Energie Consultants B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Holthausen Clean Energy B.V.

Energieleverancier

Lid

Huismerk Energie N.V.

Energieleverancier

Lid

HVC Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

IMServ The Netherlands B.V.

Meetverantwoordelijke

Aspirant

Ingenieursbureau Ebatech B.V.

Meetverantwoordelijke

Lid

INNAX energiemanagement B.V.

Meetverantwoordelijke

Lid

Innova Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

Joulz Meetbedrijf B.V.

Meetvera ntwoordel ij ke

Lid

Kenter B.V.

Meetvera ntwoordel ij ke

Lid

Kikker Energie B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Kinect Energy Group

Energieleverancier

Lid
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Naam

Classificatie

Type lidmaatschap

Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.

Energieleverancier

Lid

Liander N.V.

Regionaal Netbeheerder

Lid

Main Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

N.V. RENDO

Regionaal Netbeheerder

Lid

Neosmart B.V.

Energieleverancier

Lid

NG&E Services Netherlands B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Nieuw Hollands Energiebedrijf B.V.

Energieleverancier

Lid

Nieuwestroom

Energieleverancier

Lid

NutsServices B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

NutsServices B.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

NutsServices B.V.

Energieleverancier

Lid

OM Nieuwe Energie (Coöperatieve Duur-

Energieleverancier

Lid

OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Programmaverantwoordelijke Gas

Aspirant

OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Pure Energie (Raedthuys Energie B.V.)

Energieleverancier

Lid

PVNED Holding B.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

zame Energie Unie U.A.)

PZEM Energy B.V.

Energieleverancier

Lid

PZEM N.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Qurrent Nederland B.V.

Energieleverancier

Lid

Qwint B.V.

Energieleverancier

Lid

Scholt Energy Control B.V.

Energieleverancier

Lid

Sepa Green Energy B.V.

Energieleverancier

Lid

ServiceHouse B.V.

Energieleverancier

Lid

Slim met Energie B.V. h.o.d.n. NieuweStroom

Energieleverancier

Lid

Stedin Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

Lid

TenneT TSO B.V.

Landelijk Netbeheerder

Lid

Total Gas & Power Ltd.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Total Gas & Power Nederland B.V.

Energieleverancier

Lid

Uniper Benelux N.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Uniper Global Commodities SE

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid

Vandebron Energie B.V.

Energieleverancier

Lid

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V.

Programmaverantwoordelijke Gas

Lid
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Naam

Classificatie

Type lidmaatschap

Vattenfall Sales Nederland N.V.

Energieleverancier

Lid

Vrij Op Naam B.V.

Energieleverancier

Aspirant

Westland Infra Netbeheer B.V.

Regionaal Netbeheerder

Lid

WINGAS GmbH

Energieleverancier

Lid

YUSO BVBA

Programmaverantwoordelijke Elektriciteit

Lid

Barchman Wuytierslaan 6 3818 LH Amersfoort
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