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Uniformering bepalingen artikel 8.4 en 9.17 
Om aan dit onderdeel van de wijzigingsopdracht tegemoet te komen, stellen we voor om aan artikel 8.4 een 
nieuw onderdeel c toe te voegen met als tekst “met de aangeslotene op een hoogspanningsnet met een 
spanningsniveau van 110 kV of 150 kV die beschikt overeen elektriciteitsproductie-eenheid de niet- 
beschikbaarheid afstemt overeenkomstig artikel 9.17;" De bestaande onderdelen c tot en met i kunnen 
hernummerd worden naar onderdelen d tot en met j. 
Bovenstaande is beperkt tot aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid, omdat voor 
aangeslotenen die niet beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid onverkort de eis van artikel 16, vierde 
lid van de Elektriciteitswet 1998 geldt en er derhalve geen overleg over voorziene niet-beschikbaarheid nodig is. 
De voorziene niet-beschikbaarheid wordt met aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie- 
eenheid, aangesloten op een net met een spanningsniveau groter dan 150 kV afgestemd op grond van de 
artikelen 99 en 100 van de Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling 
van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (GL SO) 
Vergoeding bij uitval van de “spitsstrook” 
In het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders is geen financiële vergoeding opgenomen voor aangeslotenen 
die beschikken overeen elektriciteitsproductie-eenheid die in een uitvalsituatie uitgeschakeld wordt. In de 
wijzigingsopdracht stelt ACM dat een vergoeding passend zou zijn, zonder daar steekhoudende argumenten voor 
aan te voeren. 
De gezamenlijke netbeheerders zijn van oordeel dat een vergoeding voor een elektriciteitsproductie-eenheid in 
deze situatie niet strookt met de strekking van het Besluit. Het besluit bepaalt dat het onverkort voldoen aan N-1 
niet voor alle netelementen in alle gevallen doelmatig of in het algemeen belang is en past de norm aan, daarbij 
een gerechtvaardigd onderscheid makend tussen verbruik en productie. De wetgever heeft aldus een zorgvuldige 
afweging gemaakt. De netbeheerders moeten aan de gewijzigde norm voldoen én als zij aan de gewijzigde norm 
voldoen, past hier niet bij dat hiervoor (gevolgschade) wordt vergoed. 
De ACM wijst er in de wijzigingsopdracht ten eerste op dat netbeheerders het voordeel hebben dat zij extra 
aansluitingen kunnen realiseren in het net zonder daar extra investeringen in het net voor te hoeven doen. Dit 
voordeel is echter maar betrekkelijk. De extra volumes die de extra aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden 
genereren in de samengestelde output tellen alleen maar mee in de actuele reguleringsperiode. Omdat voor 
invoeding geen transporttarieven worden betaald, tellen deze volumes niet mee voor de er op volgende 
reguleringsperiodes. Daarnaast brengt het aansluiten van extra productie het potentiële nadeel dat de kosten van 
de uitvoering van onderhoud en congestiemanagement in het desbetreffende netgebied veel hoger worden. 
De ACM wijst er ten tweede op dat een vergoeding een prikkel betekent voor de netbeheerder om een afweging 
te maken tussen de kosten van een netverzwaring of de kosten van een vergoeding aan producenten. Ook dit 
argument treft geen doel. De inzet van de reservecapaciteit voor het onder voorwaarden versneld kunnen 
aansluiten van duurzame productie is dwingend recht. Een aanvraag voor het doen van een aanbod voor 
transport voor duurzame productie kan dan ook alleen geweigerd worden wanneer de daarvoor beschikbare 
reserveruimte volledig benut of ontoereikend is en leidt daarmee tot de situatie dat verplicht het net verzwaard 
moet worden. Die verzwaring leidt automatisch ook tot vergroting van de reservecapaciteit die voor het aansluiten 
van duurzame productie ingezet moet worden. De door de ACM gesuggereerde afweging tussen inzet van de 
reserveruimte (naar aanleiding van een concreet verzoek om het doen van een aanbod voor transport) of een 
netverzwaring (een meerjarenplanning op grond van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas) 
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vindt plaats in verschillende tijdsdomeinen (aansluiten “nu”, verzwaren “later”) is dan ook een afweging die niet 
kan bestaan. 
De ACM wijst er ten derde op dat het ontbreken van een passende financiële vergoeding voor producenten bij 
toepassing van de spitsstrook maakt dat de belangen uit artikel 36, eerste lid, onder b en f, van de E-wet, ten 
aanzien van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de 
elektriciteitsvoorziening, en ten aanzien van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van 
de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt, door de netbeheerders onvoldoende zijn 
meegenomen in het voorstel. Dit argument is voor de netbeheerders onduidelijk en sluit niet aan bij de nota van 
toelichting. Voor wat betreft het betrouwbaar, duurzaam en doelmatig functioneren van de elektriciteitsvoorziening 
wijzen wij op de nota van toelichting, waar die op pagina 9 luidt: 

"Hierbij wordt meegenomen dat de nadelige gevolgen en de maatschappelijke impact van 
een onderbreking van transport aanzienlijk groter zijn voor verbruikers. Na een uitvalsituatie 
met onderbreking van transport draagt de netbeheerder er zorg voor dat het transport van 

elektriciteit zo snel mogelijk en op verantwoorde wijze wordt hersteld. De onderbreking dient 
zo kort mogelijk te zijn, maar daarbij moet wel een realistische termijn gehanteerd worden 

voorde netbeheerder om het transport van elektriciteit volledig te herstellen” 
en op pagina 11: 

“De eisen aan de betrouwbaarheid van het net zijn om die reden voor verbruikers strenger 
gesteld dan voor producenten. Het bovenstaande leidt ertoe dat het onderscheid tussen 

producerende en verbruikende afnemers in dit besluit niet in strijd is met het voor de 
netbeheerder geldende verbod op discriminatie. ” 

De wetgever heeft hier een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de wijzen waarop de elektriciteitsvoorziening 
en de betrouwbaarheid daarvan voor producenten versus verbruikers dient te functioneren. De uitwerking van de 
regeling in het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders blijft binnen het door de regeling gestelde kader en 
voldoet daarmee ook aan de criteria van artikel 36, eerste lid, onderdeel b, te weten betrouwbaar, duurzaam en 
milieuhygiënisch. Dat een vergoeding voor producenten niet tot een doelmatigheidsprikkel leidt, is in het 
voorgaande al toegelicht bij het tweede argument van de ACM. Dat het ontbreken van een vergoeding voor 
producenten in tegenspraak zou zijn met de belangen genoemd in artikel 36, eerste lid, onderdeel b is dan ook 
onjuist. 
Voor wat betreft een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans, zien de 
gezamenlijke netbeheerders niet in wat het wel of niet vergoeden van een producent in een uitvalsituatie te 
maken heeft met de wettelijke taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet om de 
energiebalans op alle netten te handhaven ofte herstellen. Wellicht dat ACM hier doelt op de plicht van 
netbeheerders om non-discriminatoir te handelen (Zie ook Elektriciteitswet 1998, artikel 23 en 24 en Verordening 
2019/943, artikel 12). Maar ook dan zien de gezamenlijke netbeheerders niet wat het betalen van een vergoeding 
te maken heeft met non-discriminatoir handelen. Het tegendeel is het geval. De AMvB bevat immers 
netontwerpcriteria. Voor elke storing die blijft binnen de grenzen van de netontwerpcriteria geldt dat geen 
vergoeding wordt betaald aan aangeslotenen. De compensatievergoeding is een vergoeding voor wanneer een 
netbeheerder onevenredig lang doet over herstel van de energievoorziening. Compensatievergoeding is daarin 
voor alle aangeslotenen, verbruikers en producenten, gelijk. Waarom zou een beperkte groep aangeslotenen 
hiervan uitgezonderd moeten worden en reeds binnen de termijnen van de netontwerpcriteria een vergoeding 
dienen te krijgen, wanneer daar geen objectieve gronden voor zijn? 
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In tegenstelling tot wat ACM stelt, staat het voorstel van de netbeheerders om geen financiële vergoeding in het 
voorstel op te nemen voor aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid die in een 
uitvalsituatie uitgeschakeld wordt, los van de eisen van artikel 16, eerste lid, onderdeel b en artikel 36, eerste lid 
onderdeel b en onderdeel f. Het opnemen van een financiële vergoeding zou daarentegen leiden tot discriminatoir 
handelen van de netbeheerders. De gezamenlijke netbeheerders kunnen op dit punt dan ook geen gehoor geven 
aan de opdracht van de ACM het voorstel hierop aan te passen. 
Artikel 9.12, vijfde lid, tenslotte, staat wat de gezamenlijke netbeheerders betreft, los van een financiële 
vergoeding. Ook met een financiële vergoeding zou uitruil voor aangeslotenen wenselijk kunnen zijn. Het is dan 
ook niet nodig om aangeslotenen nodeloos te beperken in hun handelingsmogelijkheden. 
Ontwerpcriteria 
Zoals de gezamenlijke netbeheerders hebben betoogd in het oorspronkelijke voorstel, is het opnemen van een 
bepaling dat netbeheerders hun netontwerp moeten toetsen aan de bepalingen ten aanzien van 
spanningskwaliteit overbodig. Ook het toetsen aan de overige criteria die ACM noemt in de wijzigingsopdracht 
hoeft niet in de Netcode elektriciteit te worden opgenomen. Zonder een dergelijke eis tot toetsen van het 
netontwerp aan de bedoelde criteria, blijven die criteria onverkort van kracht en is een netbeheerder in gebreke 
indien zou blijken dat een locatie in zijn net niet zou voldoen aan de gestelde eisen. Zelfs wanneer de 
netbeheerder zou aantonen dat hij het netontwerp heeft getoetst op de gestelde eisen, is hij nog steeds in 
gebreke indien op een later moment zou blijken dat een locatie in zijn net niet (meer) zou voldoen aan de 
gestelde eisen. Een bepaling om een netontwerp te toetsen is dan ook overbodige bepaling. 
De opsomming van eisen die de ACM in haar wijzigingsopdracht geeft, is daarbij verre van compleet, niet 
eenduidig en overlapt met bestaande regelgeving. Zo ontbreken bijvoorbeeld de bedrijfstoestandseis van artikel 
5.6 en de eisen ten aanzien van lagefrequentieverbruiksontkoppeling van artikel 9.26, is onduidelijk wat wordt 
bedoeld met de kortsluitvastheidseisen van hoofdstuk 2 (hoofdstuk 2 bevat geen kortsluitvastheidseisen) en zijn 
de eisen ten aanzien van actuele en verwachte transporten reeds onderdeel van het besluit 
congestiemanagement en van de procedure voor het komen tot een investeringsplan. 
Het opnemen van een eis tot toetsen van het netontwerp komt het betrouwbaar functioneren van het 
elektriciteitsnet op zichzelf niet ten goede. Het zijn de inhoudelijke eisen waar het net aan moet voldoen die leiden 
tot die betrouwbaarheid, niet de wijze waarop de netbeheerder die eisen realiseert. De frase “het netontwerp 
wordt getoetst aan de volgende criteria’’ is de formulering waarmee de inhoudelijke netontwerpcriteria ooit in de 
Netcode elektriciteit zijn verwoord. De overeenkomstige eisen in het Besluit investeringsplan en kwaliteit 
elektriciteit en gas zijn nu op een andere wijze verwoord, evenals de spanningskwaliteitseisen van paragraaf 7.2 
van de Netcode elektriciteit. Daarmee is de frase “toetst het netontwerp op de criteria” regelgevingtechnisch 
overbodig geworden. Bovendien komt een opsomming die onjuist en onvolledig is het betrouwbaar functioneren 
van de elektriciteitsvoorziening zeker niet ten goede. Een opsomming zou de indruk kunnen wekken dat zij als 
uitputtend bedoeld is en daardoor de indruk kunnen wekken dat toetsen op andere aspecten dan de in de 
opsomming genoemde aspecten zelfs niet toegestaan is. 
Reikwijdte van toepassing van “spitsstrook” 
ACM schrijft in de wijzigingsopdracht dat zij ruimte ziet voor het toepassen van de “spitsstrook” in artikel 4a. 1, 
onderdeel b, 4a.2, onderdeel b. 2° en 4a.3 en 4a.4, beide onderdeel c. 2°. Deze opmerking van de ACM is 
moeilijk te begrijpen en niet in lijn met de toelichting die de wetgever bij het besluit geeft. 
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De twee doelen van het besluit 
Over de reikwijdte van de bedoelde toepassing van de "spitsstrook” is de nota van toelichting bij het besluit 
uitvalsituaties tamelijk expliciet. De intentie wordt direct in de inleiding van de nota van toelichting al verwoord: 

“Ook wordt met dit besluit bepaalde ruimte in het elektriciteitsnet - de zogenoemde 
«spitsstrook» - vrijgegeven voor (duurzaam) opgewekte elektriciteit. 

Het besluit uitvalsituaties beoogt in algemene zin uitzonderingen te geven voor de wettelijke eis, verwoord in 
artikel 16, vierde lid van de Elektriciteitswet 1998, dat net zo ontworpen is dat transport ook verzekerd is wanneer 
zich een uitvalsituatie voordoet. Die uitzonderingen zijn wenselijk en noodzakelijk gevonden omdat onverkort 
vasthouden aan de eis van artikel 16, vierde lid van de Elektriciteitswet 1998 tot hoge en disproportionele 
investeringen leidt. Maar naast het doel om disproportionele investeringen te voorkomen, heeft het besluit 
uitvalsituaties ook het hierboven geciteerde doel om de zogenoemde “spitsstrook” vrij te geven voor het sneller 
kunnen aansluiten van meer en snel opkomende duurzaam opgewekte elektriciteit. 
Op pagina 8 van de nota van toelichting wordt dat tweede doel als volgt geformuleerd: 

“Met een beperkte aanpassing van de norm voor bepaalde onderdelen van het net wat 
betreft het transport van opgewekte elektriciteit, kan op korte termijn meer 

transportcapaciteit vrij worden gemaakt en meer duurzaam opgewekte elektriciteit worden 
aangesloten zonder dat de betrouwbaarheid hier materieel door geschaad wordt. ” 

Dat betekent dat het besluit een aantal bepalingen bevat om disproportionele investeringen te voorkomen én dat 
het besluit een aantal bepalingen bevat om de aanwezige reserveruimte in het elektriciteitsnet vrij te maken voor 
het aansluiten van duurzaam opgewekte elektriciteit. 
Bepalingen in het besluit en hun doel 
Welke van de bepalingen in het besluit horen nu bij welk doel? Ook daarover is de nota van toelichting bij het 
besluit tamelijk expliciet. 
Artikel 4a. 1 bevat de uitzonderingen voor EHS/MS-transformatoren en EHS-railsystemen tijdens normaal bedrijf. 
Wat betreft de EHS/MS-transformatoren schrijft de toelichting: 

“Voor productie is de onderbreking begrensd tot 200 MW gedurende maximaal twee weken. 
Deze hogere begrenzing is gekozen omdat voor productie geldt dat zoveel mogelijk 
hernieuwbare elekthciteit in het MS-en LS-net aangesloten moet kunnen worden.” 

en 
“Met een grens van 200 MW wordt meer ruimte gecreëerd voor het aansluiten van 

(duurzame) productie, terwijl de toegestane onderbreking van transport ten behoeve van 
verbruik begrensd blijft tot maximaal 100 MW, met een uitvalduur van ten hoogste 10 

minuten. ” 
Hieruit blijkt duidelijk dat voor EHS/MS-transformatoren de grens van 2 weken uitval voor maximaal 200 MW 
productie is gekozen met het doel versneld meer duurzame productie aan te kunnen sluiten. 
Voor EHS-railsystemen in normaal bedrijf kiest het besluit voor een grens van maximaal 6 uur voor ten hoogste 
1500 MW: 
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“omdat ter plaatse vastgesteld zal moeten worden wat de oorzaak van de onderbreking is 
en vervolgens het railsysteem hersteld zal moet worden. De omvang van de onderbreking is 

begrensd tot 1.500 MW, omdat productie tot deze omvang via de interconnectoren vanuit 
het buitenland geïmporteerd kan worden, waardoor de leveringszekerheid niet in het geding 

komt. 
Uit deze toelichting blijkt duidelijk dat de 6 uur niet gekozen is voor het extra aansluiten van duurzame productie, 
maar is gekozen om disproportionele investeringen te voorkomen met tegelijkertijd een minimale impact op de 
leveringszekerheid. 
De ontheffing voor de EHS/MS-transformatoren (de “twee weken”) is derhalve gericht op het extra kunnen 
aansluiten van duurzame productie en de ontheffing voor EHS-railsystemen is gericht op het voorkomen van 
disproportionele investeringen. 
Artikel 4a.2 bevat de uitzonderingen voor EHS/MS-transformatoren en EHS-railsystemen tijdens onderhoud. 
Getuige de toelichting kennen de bepalingen voor productie hetzelfde doel als de bepalingen in artikel 4.a1 

'Voor de EHS/MS transformator tijdens onderhoud, wat betreft productie, wordt aangesloten 
bij de begrenzing van de vrijstelling voor EHS/MS transformator in normaal bedrijf." 

Dezelfde overweging als bij normaal bedrijf is hier ook van toepassing. De grenzen in artikel 4.a2 zijn gekozen 
voor het extra kunnen aansluiten van duurzame productie. Om te komen tot een bepaling voor de EHS- 
railsystemen, is voor verbruik een MKBA uitgevoerd, om een afweging te kunnen maken tussen de kosten van 
hogere leveringszekerheid versus de maatschappelijke schade als gevolg van een onderbreking. Voor productie 
is aangesloten bij een risicoanalyse om te komen tot de grens van 1500 MW gedurende 6 uur. Deze bepalingen 
hebben dan ook duidelijk het doel van het voorkomen van disproportionele investeringen. 
Artikel 4a.3 bevat de uitzonderingen voor HS/MS-transformatoren, HS-circuit en HS-railsysteem tijdens normaal 
bedrijf. Voor de HS/MS-transformatoren verwijst de nota van toelichting van het besluit uitvalsituaties naar de 
toelichting die werd gegeven bij artikel 4a. 1. Dat betekent dat de bepaling voor 200 MW gedurende twee weken 
voor productie het doel dient meer duurzame productie aan te kunnen sluiten. Voor HS-circuits schrijft de 
toelichting bij het besluit: 

“Deze vrijstelling ziet zowel op de netuitlopers als het vrijgeven van storingsreserve in het 
HS-net. Met deze vrijstelling komt op korte termijn meer capaciteit beschikbaar om 

(duurzaam) geproduceerde elektriciteit te kunnen transporteren naar locaties waar meer 
verbruik is. Hierdoor zal in gebieden die kampen met een tekort aan netcapaciteit tot 30 

procent meer duurzame opwek kunnen worden aangesloten. ” 
Hieruit blijkt zonneklaar dat ook deze bepaling is bedoeld om meer duurzame productie aan te kunnen sluiten. 
Voor HS-railsystemen in normaal bedrijf verwijst de toelichting naar de toelichting die al is gegeven bij de EHS- 
railsystemen. 

'Voorproductie is gekozen vooreen begrenzing van 1500 MW Hiermee wordt aangesloten 
bij de EHS-railsystemen en bij de aanbevelingen risicoanalyse 2013. Vooreen nadere 
toelichting op de omvang en duur van de onderbreking van transport ten behoeve van 

productie wordt verwezen naar de toelichting op artikel 4a. 1, onderdeel b. ” 
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Hieruit blijkt dat voor de HS-railsystemen wordt aangesloten bij de eerder bij EHS-railsystemen tijdens onderhoud 
gemaakte afweging tussen de kosten van hogere leveringszekerheid versus de maatschappelijke schade als 
gevolg van een onderbreking. Bovendien overweegt de wetgever dat voor HS-railsystemen geldt dat de impact 
van een storing van maximaal 6 uur een minimale impact heeft op de leveringszekerheid. 
Artikel 4.a4 tenslotte bevat de bepalingen voor HS/MS-transformatoren, HS-circuits en HS-railsystemen tijdens 
onderhoud. Veel woorden maakt de nota van toelichting aan dit onderdeel niet meer vuil. 

“Voor de toelichting op het eerste lid wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op 
artikelen 4a.2 en 4a.3.” 

De gevolgtrekking is voor dit artikel dan ook dezelfde: de bepalingen voor productie bij HS/MS-transformatoren en 
HS-circuits zien op het extra kunnen aansluiten van duurzaam geproduceerde elektriciteit. De bepalingen voor 
HS-railsystemen zien op het voorkomen van disproportionele investeringen. 
Conclusie 
Het beeld dat uit de nota van toelichting komt, is over de hele linie dan ook consistent: alle bepalingen voor 
productie ten aanzien van transformatoren en circuits zien op het extra kunnen aansluiten van duurzame 
productie (met andere woorden: er is storingsreserve aanwezig en die toch al aanwezige storingsreserve wordt 
onder voonwaarden ingezet om duurzame elektriciteitsproductie versneld aan te kunnen sluiten), de bepalingen 
voor productie ten aanzien van railsystemen zien op het voorkomen van disproportionele investeringen (met 
andere woorden: er is in die situaties geen storingsreserve aanwezig en niet aanwezige storingsreserve kan nu 
eenmaal niet ingezet worden voor een ander doel). 
Het is dan moeilijk te begrijpen dat ACM in de wijzigingsopdracht schrijft dat ACM eveneens ruimte ziet voor de 
toepassing van de “spitsstrook” in de artikel 4a.1, onderdeel b, 4a.2, onderdeel b. 2° en 4a.3 en 4a.4, beide 
onderdeel c. 2°. Deze interpretatie van de ACM is nadrukkelijk niet de bedoeling en intentie van de wetgever. De 
conclusie van ACM dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders strijdig is met de bepalingen van artikel 
16, vierde lid, van de E-wet, het Besluit en artikel 36, eerste lid, onderdeel b, h en i, van de Elektriciteitswet 1998 
is dan ook onjuist. Het is de wijzigingsopdracht van ACM die op dit punt strijdig is met de bepalingen van artikel 
16, vierde lid, van de E-wet, het Besluit en artikel 36, eerste lid, onderdeel b, h en i, van de Elektriciteitswet 1998. 
De gezamenlijke netbeheerders kunnen op dit punt dan ook geen gehoor geven aan de wijzigingsopdracht. 
Wat betreft uw tekstsuggestie voor het nieuwe eerste lid van artikel 9.12 merken we op dat het in de door de 
gezamenlijke netbeheerders voorgestelde tekst vooral het woord “slechts” is, dat de indruk zou kunnen wekken 
van een inperking van het besluit, in plaats van, zoals ook in het Besluit bedoeld, een nadere uitwerking. We 
stellen dan ook voor om het woord “slechts” te laten vervallen en de bepaling te laten luiden: 
“De netbeheerder past de vrijstellingen voor productie uit de artikelen 4a .1 en 4a . 2, beiden onderdeel a, 
subonderdeel 2° en de artikelen 4a.3 en 4a.4, beiden onderdelen a en b, subonderdeel 2°, van het Besluit 
investeringsplan en kwaliteit elekthciteit en gas toe indien de op grond van deze vrijstellingen aan te sluiten of 
aangesloten productie afkomstig is van elekthciteitsproductie-installaties die, overeenkomstig artikel 3.15, 
dertiende lid, automatisch, voldoende snel en selectief kunnen worden afgeschakeld of afgeregeld zonder dat ook 
verbruik mee wordt afgeschakeld, behoudens verbruik dat gerelateerd is aan die elektriciteitsproductie-installatie." 
Ook in het tweede lid van artikel 9.12 kan het woord “slechts” komen te vervallen, waardoor de bepaling komt te 
luiden: 
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“In aanvulling op het eerste lid geldt dat de netbeheerder de vrijstellingen voor productie uit de artikelen 4a. 1 en 
4a. 2, beiden onderdeel a, subonderdeel 2°, en de artikelen 4a. 3 en 4a. 4, beiden onderdelen a en b, subonderdeel 
2 °, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas toepast indien de op grond van deze 
vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten elektriciteitsproductie-eenheid tevens voldoet aan de eisen van artikel 
13.22, onafhankelijk van de grootte van de maximumcapaciteit van de aan te sluiten elektriciteitsproductie- 
eenheid.” 
Eisen aan productie-installaties 
De vragen die ACM onder dit kopje stelt in de wijzigingsopdracht, beantwoorden we achtereenvolgens in het 
onderstaande. 

Waarom is de verplichting (in staat zijn om op afstand afregelbaar te zijn etc.) niet beperkt tot de 
producenten die onder toepassing van het N-0 regime worden of zijn aangesloten (doelmatigheid van de 
verplichting); 

De AMvB maakt geen onderscheid tussen installaties die voor de inwerkingtreding van de AMvB zijn aangesloten 
en installaties die na de inwerkingtreding van de AMvB zijn aangesloten. Er kan dus geen sprake zijn van 
functionaliteit die alleen wordt toegepast op installaties die zijn aangesloten met inzet van de reservecapaciteit. In 
het desbetreffende gebied is de AMvB in principe op alle installaties van toepassing. Aangezien het een 
netontwerpcriterium betreft, kan (of zelfs moet) de inzet van de reservecapaciteit ten behoeve van het aansluiten 
van duurzame productie in principe in elk netgebied worden toegepast. De AMvB schrijft voor dat in de Netcode 
elektriciteit uitgewerkt wordt hoe het netontwerpcriterium toegepast moet worden. Installaties pas aanpassen op 
het moment dat de reservecapaciteit ingezet wordt voor het aansluiten van duurzame productie is duurder dan de 
installatie daar bij eerste aansluiting al geschikt voor maken. Het is, mede gezien het verplichtende karakter om 
reservecapaciteit ten behoeve van productie in te zetten, juist ondoelmatig om achteraf aangeslotenen tot een 
herontwerp van hun installatie te dwingen. Vandaar dat de gezamenlijke netbeheerders het als een aansluiteis in 
de Netcode hebben opgenomen. Deze constructie is vergelijkbaar met de constructie die in Verordening (EU) 
2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de 
aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (NC RfG) is gekozen: aan te sluiten elektriciteitsproductie- 
eenheden dienen te beschikken over functionaliteiten, die op enig moment wanneer nodig, ingezet kunnen 
worden. 
In de voorgestelde tekst voor het dertiende lid van artikel 3.15 hebben we abusievelijk het woord 
“elektriciteitsproductie-installatie” gebruikt. Gezien het feit dat het in de rest van het artikel, analoog aan de wijze 
waarop in de NC RfG functionaliteiten worden voorgeschreven, over elektriciteitsproductie-eenheid gaat, ligt het 
in lijn om de eis te stellen aan de eenheid in plaats van aan de installatie. We stellen daar om voor om artikel 
13.15, dertiende lid te laten luiden: “De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een midden- of op een 
hoogspanningsnet, is in staat om, op afstand door de netbeheerder, voldoende snel en selectief afgeschakeld of 
afgeregeld te worden, in een uitvalsituatie als bedoeld in de artikelen 4a. 1 en 4a. 2, beiden onderdeel a, 
subonderdeel 2°, en de artikelen 4a.3 en 4a.4, beiden onderdelen a en b, subonderdeel 2°, van het Besluit 
investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. ” 

hoe het overleg met bestaande elektriciteitsproductie-installaties plaats zou vinden (op pagina 20 van het 
voorstel is opgenomen dat de netbeheerder met bestaande elektriciteitsproductie-installaties in overleg 
kan treden)? 

BR-2022-1884 Pagina 8 van 14 

ACM/IN/694133



Bijlage 1 Reactie opwijzigingsopdrachtACM/UIT/570410 

Kenmerk Datum 
BR-2022-1884 12 mei 2022 

Het overleg met de aangeslotenen die beschikken over een bestaande elektriciteitsproductie-eenheid wordt 
ingekaderd door artikel 15.1, eerste lid van de Netcode elektriciteit. Daar wordt immers duidelijk gesteld dat 
uitsluitend aan nieuwe codebepalingen behoeft te worden voldaan als de netbeheerder zonder die aanpassing 
niet aan zijn wettelijke taken kan voldoen. 

hoe de eis uit het voorgestelde artikel 3.15, dertiende lid, zich verhoudt tot artikel 13, zesde lid, van 
Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode 
betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)? Dat 
artikel bevat immers ook eisen aan elektriciteitsproductie-eenheden met betrekking tot op afstand 
bestuurbaarheid van productie-eenheden. 

De voorziening die in NC RfG artikel 13, zesde lid is voorgeschreven, betreft alleen elektriciteitsproductie- 
eenheden van het type A, die veelal op laagspanningsnetten zijn aangesloten. Qua reikwijdte is de voorziening 
die wij beogen in artikel 3.15, dertiende lid, van de Netcode elektriciteit eerder te vergelijken met de voorziening 
die in artikel 14, tweede lid van de NC RfG is voorgeschreven voor type B en hoger. De reden dat we naast artikel 
14, tweede lid van de NC RfG ook artikel 3.15, dertiende lid voorstellen heeft verschillende oorzaken: 

1. In artikel 14, tweede lid van de NC RfG wordt bij de voorziening een expliciet gebruiksdoel genoemd: 
frequentiehandhaving. Om elke discussie te voorkomen of gebruik t.b.v. transportcapaciteitsbeïnvloeding 
dan wel is toegestaan, is het wenselijk om dat een eigen bepaling te geven. 

2. Vooralsnog is het onduidelijk of de in artikel 13, zesde lid, en in artikel 14, tweede lid van de NC RfG 
bedoelde “RfG-interface” voldoende snel kan reageren voor het doel waarvoor we hier een afschakel- / 
afregelfunctionaliteit voorschrijven, namelijk het afschakelen van productie in geval van substantiële 
overbelasting van een transformator of een circuit. De functionaliteit van artikel 13, zesde lid, van de NC 
RfG is daar in ieder geval te traag voor (5 seconden). 

3. De “RfG-interface” is alleen voorgeschreven voor elektriciteitsproductie-eenheden van na 27-04-2019. 
Als we geen apart artikel opnemen voor de door ons beoogde afschakel/afregelfunctionaliteit t.b.v. de 
‘spitstrook’ kunnen we dus nooit - met inachtneming van artikel 15.1 van de Netcode - een beroep doen 
op bestaande productie-installaties. Gezien de strekking van de AMvB moet dat, indien nodig, wel 
mogelijk zijn. 

Het bovenstaande neemt uiteraard niet weg dat als het mogelijk is om de in artikel 14, tweede lid van de NC RfG 
beoogde functionaliteit te combineren met de in artikel 3.15, dertiende lid, van de Netcode elektriciteit beoogde 
functionaliteit, dat een zeer wenselijke situatie is. In dat kader is het wellicht goed te vermelden dat de 
gezamenlijke netbeheerders met de organisaties die elektriciteitsproducenten vertegenwoordigen in een 
gezamenlijke werkgroep werken aan de ontwikkeling van specificaties voor een zogenoemde 'real-time-interface' 
waarvan het de bedoeling is dat die zowel de functionaliteit uit de NC RfG als die uit de Netcode elektriciteit in 
zich verenigt. De idee daarbij is dat met de functionaliteit van artikel 3.15, dertiende lid, van de Netcode 
elektriciteit productie snel kan worden afgeschakeld ten einde een uitvalsituatie te voorkomen en dat met de 
functionaliteit van artikel 14, tweede lid van de NC RfG productie zo veel als mogelijk kan worden opgeregeld om 
het gevolg van de situatie zo veel als mogelijk te minimaliseren. 
Naar ons idee is het voorstel in lijn met de bovenstaande toelichting, is het derhalve doelmatig en voldoet het 
voorstel op deze onderdelen aan artikel 16, vierde lid, en artikel 36, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 
1998. 
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117-02-2009] beslutl 102466/23 
112-05-2016] besluit 2016/202151 
[22-12-2018], besluit 184332994 

[15-11-1999] besluil 99-005 Netcode elektriciteit 
( ) 
Artikel 3.15 

[08-11-2021] voorstel 8R-2021-1819 
(12-05-20221 reactie BR-2022-1884 

( ) 
13. De elektriciteitsproductie-mstatiatreeenheid. aangesloten op een midden- of on 

een hoogspanningsnet, is in staat om. on afstand door de netbeheerder. 
voldoende snel en selectief afoeschakeld of afgeregeld te worden, in een 
uitvalsituatie als bedoeld in de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. 
subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. 
subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en 
gas. 

( ) 
Artikel 6.20 

108-10-2019] besluit ACM/UIT/514389 
[08-11-20211 voorstel BR-2021-1819 De methode en de condities op basis waarvan de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet het minimum- en maximumkortsluitvermogen bepaalt, als 
bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC), 
zijn: 
a. het maximumkortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting 

van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van een volledig in bedrijf 
handhaving van de enkelvoudige storinosreserve. waarbij rekening wordt 
gehouden met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel 
netuitbreidingen, en de maximale kortsluitstroombijdrage van alle op het 
desbetreffende net aangesloten elektridteitsproductie-eenheden en met de 
maximale kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten; 

b. het minimumkortsluitvermogen vóór een storing op het overdrachtspunt 
van de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de 
netsituatie met enkelvoudige storingsreserve als bedoeld in artikel 9.12, 

, die resulteert in het kleinste kortsluitvermogen op 
het overdrachtspunt van de aansluiting en waarbij rekening wordt 
gehouden met alle voorziene relevante netaanpassingen dan wel 
netuitbreidingen, de minimale kortsluitstroombijdrage van een vooraf 
bepaalde minimale inzet van op het desbetreffende net aangesloten 
elektriciteitsproductie-eenheden, en met de minimale 
kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten; 

c. het minimumkortsluitvermogen na een storing op het overdrachtspunt van 
de aansluiting van het HVDC-systeem wordt berekend op basis van de 
enkelvoudige storing in een netsituatie met enkelvoudige storingsreserve 
als bedoeld in artikel 9.12, eerste lid, onderdeel b, die resulteert in het 
kleinste kortsluitvermogen op het overdrachtspunt van de aansluiting na de 
storing en waarbij rekening wordt gehouden met alle voorziene relevante 
netaanpassingen dan wel netuitbreidingen, de minimale 
kortsluitstroombijdrage van elektriciteitsproductie-eenheden met een 
vooraf bepaalde minimum inzet en aangesloten op het desbetreffende net, 
en met de minimale kortsluitstroombijdrage van alle aangrenzende netten; 

d. het HVDC-systeem ten behoeve van de berekening van het 
kortsluitvermogen is verondersteld te zijn uitgeschakeld. 

( ) 
Artikel 8.4 [16-03-2001] besluit 100389/1 

Voor aansluitingen met oorlaatwaarde groter dan 3x80A geldt dat de 
netbeheerder: J 
a. de aangeslotene op een laagspanningsnet tenminste drie werkdagen van 

tevoren op de hoogte stelt van door de netbeheerder geplande 
werkzaamheden waarbij de transportdienst aan de aangeslotene wordt 
onderbroken; 
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(16-03-2001) besluit 100389/1 
(13-02-20131 ACM. UIT/543830 
[08-11-20211 worstel BR-2021-1819 

(12-05-20221 react» BR-2022-1884 

(16-03-20011 besluit 100389/1 
(12-0520221 read» BR-2022 1884 

[16-03-20011 besluit 100389/1 
(12-0520161 bestuit 2016/202151 
[12-0520221 read» BR-2022-1884 

116-03-20011 besluit 100389/1 
(12-052016] besluit 2016/202151 
[12-052022) read» BR-2022-1884 

[16-03-2001] besluit 100389/1 
(12-0520221 read» BR-2022-1884 

[1503-2001] besluit 100389/1 
(12-052022] read» BR-2022-1884 

(16-03-20011 besluit 100389/1 
(12-0520221 read» BR-2022-1884 

(1504-2000] besluit 004)11 
(16-03-2001] besluit 100389/1 
(01-01-2002] besluit 100700/4 
(03-052005I beduit 101909/5 
(014)4-2007] besluit 102344/11 
(17-052008] besluit 102713J/9 
(01-052013] besluit 103834/122 
(12-052016] besluit 2016/202151 
[01-01-2017] besluit 2016/206517 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[1007-2019] besluit ACM/UIT/509776 
(0511-20211 voorstel BR-2021-1819 

b. de aangeslotene op een middenspanninosnet of egiLhoogspanningsnet 
met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV tenminste tien werkdagen van 
te voren tevoren op de hoogte stelt van door de netbeheerder geplande 
werkzaamheden indien de transportdienst aan de aangeslotene wordt 
onderbroken en de datum van de genoemde werkzaamheden pas vaststelt 
na overleg met de daardoor getroffen aangeslotene, waarbij de 
netbeheerder in redelijkheid belangen van de aangeslotenen weegt; 

c. met de aangeslotene op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau 
van 110 kV of 150 kV die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid 
de niet-beschikbaarheid afstemt overeenkomstig artikel 9.17: 

cd. correspondentie van een aangeslotene binnen tien werkdagen afhandelt. 
Indien een oplossing in deze periode niet mogelijk is, ontvangt de 
aangeslotene binnen vijf werkdagen bericht binnen welke termijn een 
adequate reactie kan worden verwacht; 

de. offertes voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit tot en met 10 MVA 
verzendt binnen tien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag 
daarvoor. 

ef. binnen tien werkdagen na ontvangst van een aanvraag daarvoor de 
aangeslotene bericht binnen welke termijn deze een offerte voor een 
aansluiting met een aansluitcapaciteit groter dan 10 MVA kan verwachten. 

fg. indien de netbeheerder in de tabel in artikel 2.3.3c van de Tarievencode 
elektriciteit een afwijkende grens hanteert, die afwijkende grens eveneens 
hanteert bij de toepassing van onderdeel e. 

§h. indicatieve nettekeningen aan offertes toevoegt waaruit de plaats in het net 
blijkt waarop het aansluittarief is gebaseerd en waaruit de plaats in het net 
blijkt waar de aangeslotene waarschijnlijk zal worden aangesloten. 

hi. uiterlijk twee uur nadat een onderbreking van de transportdienst door een 
aangeslotene aan hem is gemeld, een begin maakt met de werkzaamheden 
die moeten leiden tot de opheffing van de onderbreking en aangeslotenen 
op netten met een spanningsniveau van 25 kV of meer desgevraagd 
informeert over de omvang van de onderbreking, de te verwachten duur en 
de door de netbeheerder te nemen maatregelen. 

ij. aan door een onderbreking van de transportdienst getroffen 
aangeslotenen op hun verzoek binnen 10 werkdagen een verklaring van het 
ontstaan van de onderbreking geeft. Indien dit binnen deze termijn niet 
mogelijk is, geeft de netbeheerder binnen genoemde termijn aan wanneer 
de aangeslotene de verklaring van de netbeheerder mag verwachten. 

( ) 
Artikel 8.8 
( ) 
2. De in het eerste lid genoemde verplichting geldt niet, 

a. wanneer een onderbreking van de transportdienst het gevolg is van een 
automatische afschakeling van belasting als bedoeld in artikel 9.25a, eerste 
lid, of een handmatige afschakeling van belasting op verzoek van de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in artikel 
9.20, of 

b. wanneer de netbeheerder kan aantonen dat deze netbeheerder als gevolg 
van een extreme situatie niet binnen de hersteltijden, als bedoeld in het 
eerste lid, een onderbreking kan herstellen. Met een extreme situatie wordt 
bedoeld een incident dat zo weinig voorkomt dat het oneconomisch zou 
zijn om daarmee rekening te houden in de reguleringssystematiek en dat 
bovendien niet beïnvloed kan worden door de netbeheerder. Een incident 
is een niet te voorziene gebeurtenis of situatie die redelijkerwijs buiten de 
controle van een netbeheerder ligt en niet te wijten is aan een fout van een 
netbeheerder. Hierbij kan gedacht worden aan aardbevingen, 
overstromingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, terroristische 
aanslagen en oorlog, of 

c. wanneer een onderbreking van de transportdienst het gevolg is van een 
storing in een net metfeen spanningsniveau van 220 kV of hooer. of 

d. voor aansluitingen terfbehoeve van openbare verlichting alsmede voor 
(overioe) aansluitinoenhn de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 A of 

e. voor aansluitingen od het net op zee. 
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[1544-2000] bestuit 00011 

3. In aanvulling op het tweede lid geldt dat de in het eerste lid genoemde verplichting niet geldt voor aansluitingen waarbij de onderbreking van de transportdienst zijn oorsprong vindt in een afschakeling of afreoelina van productie ten gevolge van de toeoassino van de vrijstellingen voor productie uit de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, voor de duur van de in de desbetreffende vrijstellingen genoemde periode met inachtneming van artikel 9.12. Na verloop van de in de desbetreffende vrijstellingen genoemde periode geldt voor de betreffende aansluitingen een vergoeding die gelijk is aan € 0.35 per kWoecontracteerd voor de eerste 8 uur overschrijding, vermeerderd met t 0.20 oer kWoecontracteerd voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur, uit te betalen bil de eerstvolgende iaar- respectievelijk maandafrekening. 
34. Indien een onderbreking van de transportdienst zijn oorsprong vindt in het net van een andere netbeheerder, komen de in het eerste lid bedoelde compensatievergoedingen voor rekening van de netbeheerder van het net waarin de onderbreking zijn oorsprong vindt. 

5. De in het eerste lid genoemde termijnen vangen voor alle door de onderbreking van de transportdienst getroffen aangeslotenen aan op het moment dat de netbeheerder de eerste melding van die onderbreking van een aangeslotene ontvangt of, indien dat eerder is, op het moment van vaststelling van de onderbreking door de netbeheerder. 
( ) 
Artikel 9.3 
( ) 

[08-11-20211 voorstel BR-2021-1819, lid 
4 en 5 zijn afkomstig uit artikel 9.13 

4. In geval van dreigende grootschalige storingen heeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voorrang boven de overige netbeheerders ten aanzien van het aanspreken van producenten ten behoeve van productieverschuiving of andere beschikbare middelen. 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[14-02-2003] besluit 100078/102 
[0107-2007] besluit 102054/13 
[17-02-2009] besluit 102466/23 
[2506-2010] besluit 103032/23 
[06-10-2012] besluit 103567_2/15 
[1205-2016] besluit 2016/202151 
[22-12-2018] besluit ACM/UIT/503723 
[1007-2019] besluit ACM/UIT/509776 
[08-11-2021] voorstel BR-2021-1819 
[1205-2022] reactie BR-2022-1884 

j spreken met elkaar af. wie de koppelverbinding sluit 
( ) 
Artikel 9.12 
4^—Het netwtwerp van het 380/220 kV-net inclusief de hiermee verbonden transformatoren naar de VSQ/IlQ-kV-netten wordt getoetst aafv<le hand van de volgende criteria: 

gewenste invoedingen respectievelijk afnamen gerealiseerd onder 
br—Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn \ } willekeurig circuit, dan 

elektriciteitsproductie-eenheid, dan wel een grote verbruiker, worden de door de aangeslotenen gewenste invoedingen dan wel afnamen 
Hierbij wordt alleen rekening geboudeo met de als gevolg van de 

e—Bij de hoogste belasting en bij het uit bedrijf zijn van een willekeurig circuit, 

J- 6 
i—Bij een vplledig in bedrijf zijnd net worden de dpor de aangeslotenen gewenste invoedingen dan wel afnamen gerealiseerd onder handhaving 
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onderbreking van mavimaal 10 minuten met een maximale belaoting van 
te—Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig circuit, dan 

wol een willckeurige-transformator dan wel een willekeurige 
elektriciteitsproductie- eenheid kunnen de door de aangeslotenen gewenste 
invoedingen dan wel afnamen worden gerealiseerd onder handhaving van 
gehouden met de als gevolg van de invoedingen dan wel afnamen 
toelaatbaar indien de onderbrekingsduur beperkt blijft tot 6 uur en 100 

wordt bovendien getoetst aan de hand van het volgende criterium;-BijaHe 

storingsreserve. 

Sr—Bij het voorbereiden en realiseren van investeringen informeren netbeheerders 

4-9SB. 
1 De netbeheerder past de vrijstellingen voor productie uit de artikelen 4a.1 en 

4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4, beider 
onderdelen a en b, subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en 
kwaliteit elektriciteit en oas slechts toe indien de op grond van deze 
vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten productie afkomstig is van 
elektriciteitsproductie-!nstallatieeenheid die, overeenkomstig artikel 3,15. 
dertiende lid, automatisch, voldoende snel en selectief kunnen worden 
afqeschakeld of afqeregeld zonder dat ook verbruik mee wordt afgeschakeld, 
behoudens verbruik dat gerelateerd is aan die elektriciteitsproductie- 
installatieeenheid. 

productie uit de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en 
de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het 
Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas slechts toepast indien de 
op grond van deze vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten 
elektriciteitsproductie-eenheid tevens voldoet aan de eisen van artikel 13.22. 
onafhankelijk van de grootte van de maximumcapaciteit van de aan te sluiten 
elektriciteitsproductie-eenheid. 

3. De netbeheerder kan bil het toepassen van de vrijstellingen voor productie uit 
de artikelen 4a.1 en 4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 
4a.3 en 4a.4. beiden onderdelen a en b. subonderdeel 2°, van het Besluit 
investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas gebruik maken van de in artikel 
13. zesde lid en artikel 14. tweede lid, onderdeel a van Verordening (EU1 
2016/631 (NC RfG) bedoelde interface of de in artikel 15. tweede lid, onderdeel 
a van Verordening (EU) 2016/631 bedoelde regelbaarheid, 

4. Netbeheerder en aangeslotene kunnen gezamenlijk overeenkomen dat de 
netbeheerder de aansluiting afschakelt of afregelt in plaats van alleen de 
elektriciteitsproductie-eenheid. indien de aangeslotene er mee instemt dat in 
dat geval ook eventueel verbruik kortstondig wordt afgeschakeld of afgeregeld. 
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Bijlage 2 Gewijzigde codeteksten naar aanleiding van wijzigingsopdracht ACM/UIT/570410 

Kenmerk 
BR-2022-1884 

Datum 
12 mei 2022 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[2506-2010] besluit 103032/23 
[22-12-2016] besluit ACM/U1T/503723 
[06-11-2021] voo/stet BR-2021-1819 

kd 4 en 5 zijn verplaalst naar artikel 9.3 

[15-04-2000J besluit (XH)11 
[19-10-200^ besluit 102063/3 
[16-03-2019) besluit 18/033360 
[14-11-2020] besluit ACM/UIT/541184 
[06-11-2021] voorstel BR-2021-1819 

S. Indten na het ontreden van een uitvalsituatie als bedoeld in de artikelen 4a. 1 en 
4a.2. beiden onderdeel a. subonderdeel 2°. en de artikelen 4a.3 en 4a.4. beiden 
onderdelen a en b. subonderdeel 2°. van het Besluit investeringsplan en 
kwaliteit elektriciteit en gas aangeslotenen gezamenlijk overeenkomen de 
afschakelmo of afregelino uit te ruilen, dienen zii hiertoe een verzoek in bil de 
netbeheerder. De netbeheerder zal een verzoek hiertoe niet oo onredeliike 
gronden weigeren. 

Artikel 9.13 
i-.—De netbeheerder hanteert voor de bedrijfsvoering van netten van 110 kV en ISO 

invoedingen dan wel atnamcn gerealiseerd onder handhaving van de 
enkelvoudige^tori ngs reserve 

fe—Onverminderd hetgeen ten aanzien van het netontwerp is bepaald in artikel 
transformatoren en railsystemen 

enkelvoudiger 

J—In verband met het bepaalde in het eerste en 

te—de maximale toegestane spanntngsafwijkingden opzichte van de nominale 
spanning; 

te—de tijd i i enkelvoudige storing weer aan de hierboven 

4—In geval van dreigende grootschalige storingen heeft de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet voorrang boven de overige netbeheerders ten 
productieverschuiving of andere beschikbare middelen. 

S—Do netbeheerders spreken met elkaar af. wie de koppelverbinding sluit. 
( ) 
Artikel 9.17 
1. Afhankelijk van de netsituatie en de omvang van de productiecapaciteit, zullen 

de beheerders van op een net met een spanningsniveau van 110 kV of 150 kV 
kleiner dan of gelijk aan 150 kV aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden, 
en de netbeheerders alsmede netbeheerders onderling, hun 
onderhoudsplannen schriftelijk afstemmen en wijzigen, waarbij beoogd wordt 
de voorzieningszekerheid te waarborgen. 
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