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Geachte heer Don,

In bijlage treft u de zienswijze van WMNED omtrent "Afwijkende eis voor meetnauwkeurigheid voor
een serieel secundair allocatiepunt" waar wij uw aandacht voor vragen.

1. Afwijkende eis voor meetnauwkeurigheid voor een serieel secundair allocatiepunt

Het voorstel zoals dat door Netbeheer Nederland en NEDU was opgesteld en ingediend, sluit voor de
eisen voor de nauwkeurigheid van de meetinrichting aan bij thans vastgelegde regelgeving. De
nauwkeurigheid van de meetinrichting volgt daarin, conform artikel 4.1.1.1 van de Meetcode
elektriciteit, de op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit, dan wel de doorlaatwaarde
van de aansluiting. Zoals ook uiteengezet in de reactie van NEDU en NetbeheerNederland op uw
wijzigingsopdracht (brief met kenmerk BR-17-1276, aan u gestuurd op 9 februari 2017) hoort het
zinsdeel "op de aansluiting gecontracteerde transportcapaciteit" uit artikel 4.1.1.1 bij de situatie dat
sprake is van een grootverbruikaansluiting en het zinsdeel ”doorlaatwaarde van de aansluiting” bij
de situatie dat sprake is van een kleinverbruikaansluiting of eventueel een A123—aansluiting kieiner
dan of gelijk aan 3x80A. De aansluiting als geheel is daarin het onderscheidende criterium,
onafhankelijk van het aantaI individuele verbindingen dat die aansluiting omvat of de capaciteit van
die individuele verbindingen. Slechts het totaal op de aansluiting telt. Deze kernbepaling van de
Meetcode elektriciteit richt zich op het geheel van de aansluiting, en niet op eventueel te
onderscheiden onderdeien van de installatie achter de aansluiting. Een aanpassing van die
kernwaarde dient daarom als zelfstandig voorstel onderzocht te worden op haalbaarheid en merites,
en niet in de periferie van een ander onderwerp deels geregeld te worden. Hoewel we sympathiek
staan tegenover het door de ACM beoogde doel (beperking van de kosten voor de aangeslotene)

Jon. Geradtsweg 17b Postbus 77 KvK: 09208874
1222 PK Hilversum 1200 AB Hilversum BTW: NL8214.87.905.B.01

Beter Meten! Tel: +31(0)35 6838833 info@vmned.nl ABN Amro: 55.16.05.839



IIIIiIIIilIIIlillllllllliiillilillili.mmaw
Vereniging

Meetbedrijven
Nedefland

kunnen we niet anders dan constateren dat in het onderhavige geval de voorgestelde extra bepaling
leidt tot inconsistentie in de regelgeving.

Het door U in het ontwerpbesluit opgenomen, extra, artikel 4.3.1.4 luidt:

”lndien aan een aansluiting secundaire allocatiepunten zijn toegekend op grond van artikel 2.1.1.13
van de Netcode elektriciteit zorgt de beheerder van de meetinrichting ten behoeve van het
secundaire allocatiepunt ervoor dat de capaciteit, het ontwerp en de aanleg van de meetinrichting
ten behoeve van het secundaire allocatiepunt, met inbegrip van het primaire deel van de
meetinrichting, in overeenstemming zijn met het vermogen dat maximaal op de verbinding tussen
beide installaties kan warden uitgewisse/d.”

Tegen dit artikel hebben wij de volgende bezwaren:

' Allereerst is niet duidelijk hoe ”het vermogen dat maximaal op de (individuele) verbinding
tussen beide installaties kan worden uitgewisseld” vastgesteld dient te worden en door wie.
De mogelijke criteria voor de aansluiting zijn in artikel 4.1.1.1 van de Meetcode elektriciteit
eenduidig benoemd. De doorlaatwaarde wordt in artikel 2.1.3 van de lnformatiecode
elektriciteit en gas, onder letter n, geoperationaliseerd "als het aantal beschikbaar gestelde
fasen vermenigvuldigd met de nominale waarde van de overstroombeveiliging per fase”. Het
gecontracteerde transportvermogen wordt in de Begrippencode elektriciteit gedefinieerd als
"Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in
hetjaar nodig te hebben op zijn aansluiting". Een dergelijk helder criterium ontbreekt voor
”het vermogen dat maximaal op de verbinding tussen beide installaties kan worden
uitgewisseld”. Dient dat te worden uitgerekend aan de hand van de fysieke eigenschappen
van de verbindende kabel? Is dat de waarde van een eventueel aanwezige
overstroombeveiliging? ls het de capaciteit van de aangesloten installatie? Ook is onhelder
of de tekst beoogt rekening te houden met de mogelijke situatie dat er sprake is dan meer
dan één fysieke verbinding tussen de installaties. Slaat in dat geval het artikel op het
vermogen per verbinding of op de verbindingen te samen zoals dat bij een meervoudige
verbinding ook het geval is? Al deze vragen zijn naar onze mening niet in het kader van één
bepaling te beantwoorden en vergen een uitgebreidere bezinning.

' Ten tweede is niet duidelijk hoe de meetverantwoordelijke komt aan de informatie op grond
waarvan hij de meetinrichting dient te dimensioneren. Dit gegeven is immers niet
opgenomen in het aansluitingenregister van de netbeheerder, omdat het een gegeven is
over de installatie van de aangeslotene.

' Ten derde is niet duidelijk hoe andere betrokken partijen (leveranciers,
programmaverantwoordelijken, Tennet en Turqouise, de controlerende instantie die
toezicht houdt op de uitvoering door de meetverantwoordelijken van hun wetteiijk taak in
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het kader van de poolactiviteiten) de informatie, indien nodig, kunnen verifiéren of
controleren. Uit oogpunt van het transparant functioneren van de elektriciteitsmarkt is dit
wel wenselijk.

' Ten vierde is onduidelijk of met artikel 4.3.1.4 een uitzondering bedoeld wordt weer te geven
op artikel 2.1.1.15 of dat de randvoorwaarde ten aanzien de meetinrichting uit 2.1.1.15
(verplicht een telemetriegrootverbruikmeetinrichting) ook geldt voor "de capaciteit, het
ontwerp en de aanleg van de meetinrichting" zoals verwoord in artikel 4.3.1.4. Artikel 4.3.1.4
zou naar onze mening geen uitzondering op 2.1.1.15 mogen betekenen en de meetinrichting
zou ten minimale uitgevoerd dienen te zijn als een teiemetriegrootverbruikmaatinrichting.
Dit zou verduidelijkt kunnen worden door bijvoorbeeld een zinsnede als ”onverlet het
bepaalde in 2.1.1.15” toe te voegen.

° Ten vijfde dient opgemerkt te worden dat indien met artikel 4.3.1.4 een uitzondering bedoeld
wordt op de bepaling van 2.1.1.15 dit een tegenspraak oplevert tussen wat bedoeld wordt
met aansluiting en allocatiepunt. Deze tegenspraak kan verstrekkende ongewenste
neveneffecten hebben. In artikel 2.1.1.15 wordt immers een eis opgelegd aan de
meetinrichting op de aansluiting. Als er vervoigens onafhankelijke eisen gesteld kunnen
worden aan een serieel allocatiepunt roept dat de vraag op welke eisen die van toepassing
zijn op de aansiuiting als geheel wellicht nog meer niet van toepassing zijn op een
allocatiepunt. En als een serieel allocatiepunt uitgezonderd kan worden van eisen aan de
aansluiting, is er dan nog een reden waarom parallelle allocatiepunten niet uitgezonderd
zouden kunnen worden van eisen die worden gesteld aan de aansluiting? En wat is dan nog
de basis om bij een aansluiting die bestaat uit een meervoudige verbinding te eisen dat de
meetinrichting is afgestemd op het totaal van de aansluiting, in plaats van het vermogen of
doorlaatwaarde per verbinding?

° Ten Iaatste is onduidelijk of met "beheerder van de meetinrichting" de in artikel 2.6.5
bedoelde "beheerder van het primaire deel van de meetinrichting" wordt bedoeld, of
iemand anders.

Samenvattend verzoeken wij u artikel 4.1.3.4 niet op te nemen in het definitieve besluit.

voorzitter
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