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Onderwerp codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG), 

Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) en begripsomschrijvingen uit Europese 

Verordeningen en Richtlijnen 

 

Geachte heer Don, 

 

Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de tariefstructuren 

en voorwaarden zoals bedoeld in artikel 26 en 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voor-

stel betreft wijziging van alle elektriciteitscodes ter implementatie van enkele Europese Verordeningen: 

- 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 (hierna overeen-

komstig de Engelse titel afgekort als: NC RfG),  

- Verordening (EU) 2017/1485 van de commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richt-

snoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna overeenkomstig de 

Engelse titel afgekort als: GL SO),   

alsmede naar aanleiding van begripsomschrijvingen uit de Europese codes en daaraan gerelateerde 

Europese Richtlijnen en Verordeningen.  

 

Dit voorstel is tevens te beschouwen als voorstel van TenneT zoals bedoeld in artikel 7, vierde lid, van 

de NC RfG.   

 

Aanleiding tot het voorstel 

De directe aanleiding voor het indienen van het onderhavige voorstel op dit moment is de bepaling in 

de NC RfG die voorschrijft dat uiterlijk op 17 mei 2018 de voorstellen ter implementatie van de NC RfG 

in de nationale wet- en regelgeving bij de nationale toezichthouder moeten worden ingediend. De an-

dere delen van het voorstel zijn uit praktische overwegingen met dit voorstel gecombineerd. Onder het 

kopje "Toelichting …" verderop in deze brief zal nader ingegaan worden op de motivatie daarvoor.   
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Hoofdlijn van het voorstel 

Dit voorstel bestaat uit de volgende hoofddelen: 

- Implementatie van de NC RfG, dat wil zeggen verwijdering van alle teksten uit de Nederlandse 

codes die voorwaarden bevatten die voortaan rechtstreeks door de NC RfG afgedekt worden en 

aanpassing en toevoeging van teksten in de Nederlandse codes op basis van de zogeheten niet-

limitatieve eisen uit de NC RfG. Dat betreft in hoofdzaak de paragrafen 2.4 en 2.5 van de huidige 

Netcode elektriciteit en delen van het huidige hoofdstuk 2 van de Systeemcode elektriciteit. 

- Implementatie van de GL SO, dat wil zeggen verwijdering van alle teksten uit de Nederlandse co-

des die voorwaarden bevatten die voortaan rechtstreeks door de GL SO afgedekt worden voor 

zover die bepalingen niet afhankelijk zijn van nadere uitwerking in methodologieën. Dat betreft in-

dividuele artikelen en paragrafen uit de huidige hoofdstukken 4 en 5 van de Netcode elektriciteit 

en uit het huidige hoofdstuk 2 van de Systeemcode elektriciteit. 

- Aanpassing van het begripsgebruik in de Nederlandse codes aan de begrippen uit diverse Euro-

pese Richtlijnen en Verordeningen zodanig dat begrippen en begripsomschrijvingen uit de Euro-

pese codes die ook in de Nederlandse codes gebruikt worden, volgens dezelfde definities worden 

gebruikt. Het voorstel wil tevens voorkomen dat twee verschillende zaken met hetzelfde begrip 

worden aangeduid en omgekeerd dat verschillende begrippen worden gebruikt om dezelfde zaken 

aan te duiden. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de dubbeling tussen de Be-

grippencode elektriciteit en de definitielijst uit artikel 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 te 

verwijderen. 

- Aanpassing van de redactie van de Nederlandse codes aan de "Aanwijzingen voor de regelge-

ving". Dit wordt hierna onder "Toelichting 6" nader toegelicht.  

- Samenvoeging van de huidige Netcode elektriciteit en Systeemcode elektriciteit tot een nieuwe 

Netcode elektriciteit en herstructurering van deze nieuwe code conform de indeling van de Euro-

pese codes.  

 

Inhoud van het voorstel 

Het feitelijke voorstel voor wijziging van de codeteksten is opgenomen in de bijlagen 5, 6 en 7 bij deze 

brief. Bijlage 5 bevat de Netcode elektriciteit in de nieuwe structuur. Gegeven de aard van het voorstel 

is deze bijlage iets anders vorm gegeven dan gebruikelijk. Bijlage 5 omvat vier kolommen.  

- De kern wordt gevormd door de derde kolom van links. Deze bevat de voorgestelde tekst voor de 

nieuwe Netcode elektriciteit conform de nieuwe hoofdstukindeling en met de voorgestelde wijzi-

gingen ten opzichte van de bestaande tekst verwerkt in de tekst. Uitsluitend wijzigingen uit ande-

re, momenteel nog bij ACM in behandeling zijnde, codewijzigingsdossiers zijn in deze kolom met 

verschillende kleuren gemarkeerd.  

- De tweede kolom van links bevat de huidige codetekst met daarin de thans voorgestelde wijzigin-

gen oranje gemarkeerd. Toe te voegen tekst is onderstreept. Te verwijderen tekst is doorgehaald. 

De bestaande codeartikelen zijn in deze kolom gerangschikt overeenkomstig de structuur en 

volgorde in de derde kolom. Om de herkomst van de artikelen snel te kunnen zien, hebben artike-

len afkomstig uit de huidige Netcode elektriciteit een "N" voor het nummer gekregen en artikelen 

afkomstig uit de huidige Systeemcode elektriciteit een "S".  

- De eerste kolom van links is de gebruikelijke kantlijn met daarin bij elk artikel de besluitvormings-

geschiedenis.  

- De meest rechtse kolom wordt gebruikt voor het geven van beperkte artikelsgewijze toelichting. 



 

BR-2018-1386   Pagina 3/16  17 mei 2018  

Tevens wordt in die kolom verwezen naar dat deel van één of meer van de toelichtende bijlagen 

bij dit voorstel waarin de desbetreffende wijziging inhoudelijk uitgebreider wordt toegelicht. 

 

Bijlage 6 bevat op de gebruikelijke wijze de wijzigingen in de overige codes met uitzondering van de 

Informatiecode elektriciteit en gas.  

Bijlage 7 bevat de wijzigingen in de Informatiecode elektriciteit en gas. Deze bijlage is informatief van 

karakter aangezien de gezamenlijke netbeheerders niet over de bevoegdheid beschikken om wijzi-

gingsvoorstellen voor de Informatiecode elektriciteit en gas in te dienen. De vereniging NEDU zal deze 

bijlage op een later moment als zelfstandig wijzigingsvoorstel op basis van artikel 54 van de Elektrici-

teitswet 1998 indienen namens een representatief deel van de partijen die zich bezighouden met het 

leveren, meten of transporteren van elektriciteit.    

 

Zowel in de tweede kolom van bijlage 5 als in de bijlagen 6 en 7 is de betekenis van de gebruikte kleu-

ren als volgt:  

- Zwarte tekst: Vigerende, door ACM of haar rechtsvoorgangers vastgestelde codetekst. 

- Oranje tekst: Thans voorgestelde codewijzigingen.  

- Rode tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-16-1178 d.d. 16-06-2016 met betrekking 

tot snelle spanningsvariaties (ACM-dossier 16.0622.53). 

- Blauwe tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-16-1192 d.d. 16-06-2016 met betrekking 

tot aanpassingen naar aanleiding van de methodologieën op basis van artikel 45 en 

57 van de GL CACM (ACM-dossier 16.0621.53).  

- Rode tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-17-1274 d.d. 12-04-2017 met betrekking 

tot implementatie van XBID, NoB en de methodologie op basis van artikel 59 van de 

GL CACM (ACM-dossier 17.0463.53). 

- Blauwe tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-16-1216 d.d. 30-09-2016 en gewijzigd 

voorstel BR-17-1336 d.d. 16-11-2017 met betrekking tot laagspanningsgelijk-

stroomnetten (ACM-dossier 16-1065.53). 

- Rode tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-17-1328 d.d. 21-11-2017 met betrekking 

tot het U-Q/Pmax-profiel en meetverantwoordelijkheid bij aansluitingen op het net 

op zee (ACM-dossier ACM/18/027956). 

- Blauwe tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-17-1310 d.d. 19-12-2017 met betrekking 

tot een norm voor spanningsdips in MS- en HS-netten (ACM-dossier 

ACM/18/027955). 

- Rode tekst: Wijzigingen ten gevolge van voorstel BR-17-1380 d.d. 13-03-2018 met betrekking 

tot de toevoeging van methodologieën en voorwaarden o.b.v. de GL SO als bijlage 

aan de Systeemcode elektriciteit  (ACM-dossiers ACM/18/031764, ACM/18/031766, 

ACM/18/031767 en ACM/18/031400). 

 

Toelichting 1 – algemene uitgangspunten 

Bij het opstellen van het onderhavige codewijzigingsvoorstel hebben we onszelf een aantal uitgangs-

punten c.q. randvoorwaarden opgelegd. Sommigen daarvan volgen uit wet- of regelgeving. Anderen 

zijn meer praktisch van aard omdat een dergelijk omvangrijk project nu eenmaal vraagt om een zekere 

afbakening. In willekeurige volgorde volgen hieronder deze uitgangspunten en randvoorwaarden:  

- De Europese codes zijn Verordeningen met directe werking. Ze worden dus niet overgeschreven 

in de Nederlandse codes. Uitsluitend de uitwerking van de zogenoemde niet-limitatieve eisen en 
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de niet in de Europese codes geregelde zaken worden in de Nederlandse codes opgenomen. 

- Waar de EU-code daar ruimte toe biedt, blijven we inhoudelijk zo dicht mogelijk bij de huidige Ne-

derlandse codes. 

- Ingrijpende inhoudelijke wijzigingen van de Nederlandse codes die niet direct voortvloeien uit de 

Europese codes nemen we nu niet mee. Desgewenst kan daarvoor op een later moment een se-

paraat codewijzigingsvoorstel worden opgesteld en ingediend. 

- Artikelen uit de bestaande Nederlandse codes die blijven gelden voor bestaande installaties, wor-

den opgenomen in een apart hoofdstuk van de nieuwe Netcode elektriciteit. 

 

Toelichting 2 – onderdeel aanpassing van de structuur van de Nederlandse codes aan de Eu-

ropese codes 

Vrijwel vanaf het begin van het project dat geleid heeft tot het onderhavige voorstel is van verschillen-

de kanten de wens geuit om van de gelegenheid gebruik te maken om de redactionele structuur van 

de Nederlandse codes aan te passen aan de Europese codes. Daarbij zijn grofweg twee uitersten 

denkbaar: enerzijds per Europese code een aparte bijbehorende Nederlandse code of anderzijds één 

Nederlandse code waarin alle onderwerpen uit de Europese codes op een logische geordende wijze 

achtereenvolgens aan de orde komen.  

 

De bestaande indeling van onze nationale codes is vooral bepaald door de wens ten tijde van de eer-

ste opstelling van de codes om heel scherp en zuiver onderscheid te willen maken naar aansluit- en 

transportdiensten enerzijds (in de Netcode elektriciteit, geldend voor alle netbeheerders) en naar sys-

teemdiensten anderzijds (in de Systeemcode elektriciteit, geldend alleen voor TenneT als system ope-

rator). De Europese codes kennen het onderscheid tussen transportdiensten en systeemdiensten niet. 

Juist omdat straks de Europese codes en de nationale codes naast elkaar bestaan en in onderlinge 

samenhang gelezen moeten worden, ligt het voor de hand om de indeling van de nationale codes aan 

te laten sluiten bij die van de Europese codes.  

 

De constatering dat de Europese codes geen onderscheid maken tussen algemene netbeheerdersta-

ken en system operatortaken, roept de vraag op of het wenselijk is om de Netcode elektriciteit en de 

Systeemcode elektriciteit naast elkaar te laten bestaan. De onderwerpen die in onze Netcode elektrici-

teit en Systeemcode elektriciteit zorgvuldig uiteen zijn gerafeld en gescheiden zijn gehouden, komen 

in de NC RfG soms in één en hetzelfde artikel aan de orde. 

 

Grofweg leiden bovenstaande vragen en overwegingen tot drie mogelijke scenario's: 

- We handhaven de bestaande indeling van de nationale codes en proberen alle aan de Europese 

codes gerelateerde zaken in die bestaande structuur in te passen. 

- We passen de indeling van de nationale codes aan aan die van de Europese codes met handha-

ving van het onderscheid tussen Netcode elektriciteit en Systeemcode elektriciteit. In dat scenario 

ligt het voor de hand om de Europese marktcodes GL CACM en GL FCA en de Europese aan-

sluitcodes, voor zover van toepassing, in de Netcode elektriciteit uit te werken en de Europese 

operationele codes plus de GL EB in de Systeemcode elektriciteit.  

- We laten het onderscheid tussen Netcode elektriciteit en Systeemcode elektriciteit los en werken 

voor zover van toepassing alle Europese codes uit in één Netcode elektriciteit. 

 

Wij denken dat dit laatste scenario het meest toekomstvast is en ook voor de gebruikers van de codes 
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het meeste gebruiksgemak oplevert. Dat levert dan de volgende indeling van de nieuwe Netcode elek-

triciteit op: 

 

Nieuwe Netcode elektriciteit Oude Netcode en Systeemcode elektriciteit 

1.  Algemene bepalingen NcE 1 + ScE 1 

2.  Aansluitvoorwaarden NcE 2.1 + 2.2 + 2.3 

3.  Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden NcE 2.4 + 2.5 + ScE 2.1 

4.  Aansluitvoorwaarden voor verbruikersinstallaties n.v.t. 

5.  Voorwaarden voor aansluiting van distributienetten en ge-

sloten distributiesystemen 

NcE 2.8 + 2.7 

6.  Voorwaarden voor (aansluitingen van) HVDC-verbindingen n.v.t. 

7.  Transportvoorwaarden NcE 3  

8.  Kwaliteitsvoorwaarden NcE 6 

9.  Bedrijfsvoeringsvoorwaarden delen van NcE 4 + NcE 5 + ScE 2  

10. Balanceringsvoorwaarden ScE 3 behalve 3.8  

11. Leveringszekerheid (werktitel) t.z.t.delen ScE 3 die niet onder GL EB 18 passen  

12. Voorwaarden voor buitenlandtransporten NcE 5.6 + 5.7   

13. Voorwaarden m.b.t. gegevensregistratie en –uitwisseling delen van NcE 2 + 4 + 5 + ScE 2 + 3.8 + 4.1 

14. Voorwaarden voor bestaande installaties  delen uit NcE 2.4 + 2.5 + ScE 2.1  

15. Overgangs- en slotbepalingen  NcE 7 + ScE 4.2  

    

Tijdens de laatste stakeholderbijeenkomst in het kader van de voorbereiding van dit voorstel is door 

één van de partijen geopperd om wel de tweedeling in Netcode en Systeemcode te handhaven, maar 

daar dan wel een andere invulling aan te geven. Namelijk alle voorwaarden m.b.t. productie-

installaties in de ene code en alle andere voorwaarden in andere code. Deze suggestie is niet overge-

nomen. Een deel van de voorwaarden zou dan namelijk dubbel moeten worden opgenomen. Hoofd-

stuk 2 en delen van de hoofdstukken 7, 8 en 9 zijn immers zowel op aansluitingen van elektriciteits-

productie-eenheden als op andere aansluitingen van toepassing. Voor dit voorstel ontbreekt echter 

een breed draagvlak. Daarnaast werd het desbetreffende idee op een zodanig laat moment in het 

proces ingebracht dat de beoogde andere structuur simpelweg niet meer binnen de vereiste planning 

gerealiseerd kon worden.   

 

Per hoofdstuk volgt hierna nog een korte duiding van de binnen elk hoofdstuk gemaakte keuzes voor 

de indeling in paragrafen. 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen  

Dit hoofdstuk is zo beknopt mogelijk gehouden. De meeste artikelen stonden zowel in de Netcode 

elektriciteit als in de Systeemcode elektriciteit en konden worden samengevoegd. De Systeemcode 

elektriciteit bevatte voor een deel van de paragrafen (namelijk die uit de allereerste versie van de Sys-

teemcode) een soort samenvattend artikel in het eerste hoofdstuk. Aangezien deze artikelen geen 

inhoudelijke betekenis toevoegen aan de desbetreffende paragrafen en de overige codes dergelijke 

artikelen niet kennen, zijn ze achterwege gelaten. Eén artikel dat tweemaal in het oude hoofdstuk 2 

voorkwam, maar een algemeen karakter heeft, is nu opgenomen in hoofdstuk 1. 
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Hoofdstuk 2 Aansluitvoorwaarden 

In dit hoofdstuk zijn de artikelen uit de oude paragrafen 2.1 tot en met 2.3 opnieuw gerangschikt vol-

gens de volgende structuur: 

 

2.1 Voorwaarden voor alle aansluitingen zowel LS als HS zowel AC als DC 

2.2 Voorwaarden voor aansluitingen op een laagspanningsnet  alleen LS zowel AC als DC 

2.3 Voorwaarden voor aansluitingen op een wisselstroomnet zowel LS als HS alleen AC 

2.4 Voorwaarden voor aansluitingen op een laagspanningswisselstroomnet alleen LS alleen AC 

2.5 Voorwaarden voor aansluitingen op een hoogspanningswisselstroomnet alleen HS alleen AC 

2.6 Voorwaarden voor aansluitingen op een laagspanningsgelijkstroomnet alleen LS alleen DC 

 

Inhoudelijk is er aan de artikelen in dit hoofdstuk zo weinig mogelijk veranderd.  

 

Hoofdstuk 3 Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden 

De structuur van dit hoofdstuk sluit aan bij die van de NC RfG. Er wordt begonnen met een paragraaf 

waarin de categorisering van de elektriciteitsproductie-eenheden wordt gepresenteerd. Vervolgens 

volgt een administratief getinte paragraaf met voorwaarden die voor alle elektriciteitsproductie-

eenheden gelden, ongeacht hun omvang, maar wel gerelateerd aan deelname aan de regeling voor 

garanties van oorsprong. Vervolgens volgt er voor elke categorie elektriciteits-productie-eenheden van 

klein naar groot een aparte paragraaf, waarbij net als in de NC RfG de in eerdere paragrafen gepre-

senteerde voorwaarden zoveel mogelijk naar het grotere type worden meegenomen. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een aparte paragraaf voor op laagspanningsgelijkstroomnetten aangesloten 

elektriciteitsproductie-eenheden. De structuur van dit hoofdstuk wordt daarmee als volgt: 

     

3.1 Algemene voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden N1.1.12 + N2.9.2a + N2.9.2b 

3.2 Voorwaarden i.v.m. deelname aan Garanties van oorsprong rest van N2.9 

3.3 Voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden kleiner dan 800 W deel van N2.4 

3.4 Voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type A deel van N2.4+N2.5 + NLE's 13 

3.5 Voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B deel van ScE 2.1 + NLE's 14+17+20 

3.6 Voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type C NLE's 15+18+21 

3.7 Voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type D deel van ScE 2.1 + NLE's 16+19 

3.8 Voorwaarden voor offshore-power park modules NcE 2.6 + NLE's 25 

3.9 Voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden op LVDC NcE 2.4a 

 

Hoofdstuk 4 Aansluitvoorwaarden voor verbruikersinstallaties 

Dit hoofdstuk is vooralsnog leeg gelaten. Het zal worden gevuld met de NLE's uit de Verordening (EU) 

2016/1388 (NC DCC). Het voorstel daarvoor zal uiterlijk 7 september 2018 bij ACM worden ingediend. 

 

Hoofdstuk 5 Voorwaarden voor aansluiting van distributienetten en GDS-en 

Dit hoofdstuk bestaat uit de voormalige paragrafen 2.7 en 2.8 van de Netcode elektriciteit. Deze zijn 

op dit moment inhoudelijk vrijwel ongewijzigd. Het voorstel naar aanleiding van de NC DCC zal ook 

voor dit hoofdstuk wijzigingen met zich meebrengen. 

 

Hoofdstuk 6 Aansluitvoorwaarden voor HVDC verbindingen 

Dit hoofdstuk is vooralsnog leeggelaten. Het zal worden gevuld met de NLE's uit de Verordening (EU) 
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2016/1447 (NC HVDC). Het voorstel daarvoor zal uiterlijk 28 september 2018 bij ACM worden inge-

diend. 

 

Hoofdstuk 7+8 Transportvoorwaarden en kwaliteitsvoorwaarden 

Deze hoofdstukken volgen de huidige hoofdstukken 3 en 6 van de Netcode elektriciteit. Vermeldens-

waard is de omvorming van de grote tabel met criteria voor de spanningskwaliteit uit het oude artikel 

3.2.1 tot een nieuw in tekst uitgeschreven artikel. 

 

Hoofdstuk 9 Bedrijfsvoeringsvoorwaarden 

Dit hoofdstuk bestaat uit delen van de oude hoofdstukken 4 en 5 van de Netcode elektriciteit en delen 

uit het oude hoofdstuk 2 van de Systeemcode elektriciteit. Dit betreft voornamelijk bepalingen rond 

onderwerpen uit de GL SO. Een paragraaf betreft de materie die in de Verordening (EU) 2017/2196 

(NC ER)  aan de orde komt. Voor de ordening van de artikelen in dit hoofdstuk is gepoogd zo nauw 

mogelijk aan te sluiten bij de indeling van de GL SO. De NC ER-gerelateerde artikel zijn aansluitend 

opgenomen. Daarmee wordt de structuur van dit hoofdstuk als volgt: 

 

9.1 Voorwaarden m.b.t. het oplossen van fysieke congestie  

9.2 Voorwaarden m.b.t. binnenlands congestiemanagement  

9.3 Voorwaarden m.b.t. netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria  

9.4 Voorwaarden m.b.t. spannings- en blindvermogenshuishouding  

9.5 Voorwaarden m.b.t. training  

9.6 Voorwaarden m.b.t. niet-beschikbaarheidscoördinatie  

9.7 Voorwaarden m.b.t. belasting-frequentieregeling en reserves  

9.8 Voorwaarden m.b.t. nood- en hersteltoestand NC ER gerelateerde artikelen 

9.9 Internationale voorwaarden en methodologieën haakje voor methodologieën 

 

Hoofdstuk 10 Balanceringsvoorwaarden 

Op dit moment volgt dit hoofdstuk inhoudelijk zo goed mogelijk het huidige hoofdstuk 3 van de Sys-

teemcode elektriciteit. Als gevolg van het voorstel op basis van artikel 18 van de Verordening (EU) 

2017/2195 (GL EB) zal dit hoofdstuk inhoudelijk sterk gewijzigd en aangevuld worden. Tevens zullen 

dan alle delen van dit hoofdstuk die niet passen onder de paraplu van artikel 18 van de GL EB in een 

apart hoofdstuk worden ondergebracht. Daarvoor is alvast het nu nog leeg gelaten hoofdstuk 11 gere-

serveerd. 

 

Hoofdstuk 12 Voorwaarden voor buitenlandtransporten 

Dit hoofdstuk volgt inhoudelijk de huidige paragrafen 5.6 en 5.7 van de Netcode elektriciteit.  

 

Hoofdstuk 13 Voorwaarden inzake uitwisseling en registratie van systeemgerelateerde gegevens 

Dit hoofdstuk bevat vooralsnog de verzameling van alle bestaande bepalingen uit de Netcode elektri-

citeit en de Systeemcode elektriciteit die te maken hebben met uitwisseling van systeemgerelateerde 

gegevens. Die bepalingen zijn voor het grootste deel afkomstig uit de hoofdstukken 4 en 5 van de 

Netcode elektriciteit en uit hoofdstuk 2 van de Systeemcode elektriciteit. Daarnaast bevat het enkele 

losstaande artikelen uit het oude hoofdstuk 2 van de Netcode elektriciteit, alsmede de paragrafen 3.8 

en 4.1 uit de Systeemcode elektriciteit. Deze laatste twee paragrafen hebben betrekking op de gover-

nance van het berichtenverkeer dat voor de data-uitwisseling gebruikt wordt.  
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Aanvankelijk was het de bedoeling om door middel van dit voorstel invulling te geven aan de opdracht 

uit artikel 40, vijfde lid, van de GL SO. Dat artikel schrijft voor dat er een voorstel moet worden gedaan 

voor de nationale data-uitwisseling. Helaas moest worden geconstateerd dat het nieuwe hoofdstuk 13 

nog niet voldragen genoeg was om er de codewijzigingsprocedure mee in te gaan. Dat voorstel zal 

dus naar verwachting meelopen met het voorstel ter implementatie van de NC DCC. 

 

Hoofdstuk 14 Voorwaarden voor bestaande installaties 

De voorwaarden van hoofdstuk 3 gelden voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden. Voor elektrici-

teitsproductie-eenheden die conform de NC RfG als bestaand dienen te worden beschouwd gelden de 

bepalingen van de thans vigerende Netcode. Die bepalingen dienen voor bestaande elektriciteitspro-

ductie-eenheden te blijven gelden. Hoofdstuk 14 somt eerst op welke bepalingen van hoofdstuk 3 niet 

gelden voor bestaande productie-eenheden en bestaat vervolgen uit bepalingen die wél gelden voor 

bestaande productie-eenheden.  

 

Hoofdstuk 15 Overgangs- en slotbepalingen 

Hoofdstuk 15 bestaat uit de overgangs- en slotbepalingen van de thans vigerende Netcode elektriciteit 

en Systeemcode elektriciteit, aangepast waar nodig op de NC RfG.  

 

Toelichting 3 – onderdeel implementatie NC RfG 

De NC RfG is op 24 april 2016 gepubliceerd als Verordening (EU) 2016/631 en in werking getreden 

op 17 mei 2016. Het overgrote deel van de NC RfG wordt drie jaar na publicatie van toepassing, na-

melijk op 24 april 2019. Daarnaast geldt de NC RfG – als er niets aanvullends gedaan wordt – uitslui-

tend voor nieuwe installaties. Dat zijn installaties waarvan het belangrijkste onderdeel is besteld na 17 

mei 2018. 

 

Direct werkende artikelen en artikelen met niet-limitatieve eisen 

De NC RfG kent globaal gesproken twee soorten artikelen: 

- Rechtstreeks werkende bepalingen waarin een bepaalde eis of functionaliteit aan de installatie 

wordt voorgeschreven. Voor deze bepalingen geldt dat ze de eventuele overeenkomstige bepa-

lingen uit de Nederlandse codes overrulen. De desbetreffende bepalingen zullen dus uit de Neder-

landse codes verwijderd moeten worden. 

- Bepalingen die voorschrijven dat de relevante (transmissie)systeembeheerder een bepaalde eis of 

functionaliteit moet specificeren. Eventueel binnen een door de NC RfG gegeven bandbreedte. 

Deze eisen worden niet-limitatieve eisen genoemd. Ze kunnen per land verschillen. Ze kunnen per 

systeembeheerder verschillen en ze kunnen soms zelfs per aansluiting verschillen. Voor zover de 

uitwerking van de niet-limitatieve eisen generiek zijn, zullen deze in artikelen in de Netcode elek-

triciteit worden opgenomen. Eventuele bestaande artikelen uit de Netcode elektriciteit die betrek-

king hebben op dezelfde materie zullen daaraan worden aangepast. Voor zover de uitwerking van 

de niet-limitatieve eisen netbeheerder- of locatiespecifiek zijn, zullen deze in de aansluit- en trans-

portovereenkomst of in het basisontwerp worden vastgelegd of ter beschikking worden gesteld 

(website), afhankelijk van het feit of de desbetreffende eis of functionaliteit betrekking heeft op de 

aansluiting of op de installatie.  

 

De voorstellen voor de niet-limitatieve eisen die generiek zijn, moeten op grond van de NC RfG door 
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de nationale toezichthouder worden goedgekeurd of vastgesteld. Voor de locatiespecifieke eisen geldt 

dat uitsluitend als de lidstaat heeft bepaald dat deze ook door de toezichthouder dienen te worden 

goedgekeurd.    

 

Relatie met het besluit voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden 

De belangrijkste niet-limitatieve eis uit de NC RfG betreft de keuze van de maximumcapaciteitsdrem-

pelwaarden waarmee de elektriciteitsproductie-eenheden van 800 W en hoger in vier afzonderlijke 

categorieën worden onderverdeeld. De keuze voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden is mede 

bepalend voor de te maken keuzen bij de overige niet-limitatieve eisen. Daarom èn naar aanleiding 

van een expliciet verzoek van de elektriciteitsproducenten daartoe, is het voorstel voor de maximum-

capaciteitsdrempelwaarden als eerste uitgewerkt. Dat voorstel (met kenmerk BR-17-1249) is als ge-

zamenlijk voorstel van TenneT op basis van artikel 5, derde lid, van de NC RfG en van de gezamenlij-

ke netbeheerders op basis van artikel 31 e.v. van de Elektriciteitswet 1998 op 9 oktober 2017 aan 

ACM ter vaststelling aangeboden. Op 10 april heeft ACM het besluit voor het vaststellen van de 

maximum capaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden gepubliceerd1. Met dit 

besluit zijn de maximumcapaciteitsdrempelwaarden als volgt: 

- De A-B-grens 1 MW, 

- De B-C-grens 50 MW, 

- De C-D-grens 60 MW. 

 

In haar besluit heeft ACM zich puur gericht op het vaststellen van de grens tussen de te onderschei-

den typen generatoren. In het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders was naast de invulling van 

die grens ook geëxpliciteerd dat elke vastgestelde grenswaarde hoort bij het ‘hogere’ type elektrici-

teitsproductie-eenheid. De NC RfG is niet 100% eenduidig over de vraag of de grens wel of niet bij het 

‘hogere’ type hoort. In artikel 5, tweede lid, onderdeel b wordt het uitgedrukt als “van minimaal een 

drempelwaarde”; dit duidt er op dat de grens bij het ‘hogere’ type hoort. In tabel 1 echter wordt het in 

de kolomkoppen uitgedrukt als “grenswaarde […] waarboven”; dit duidt er op dat de grens bij het ‘la-

gere’ type hoort.  Voor een eenduidig begrip van de Netcode en van de implementatie van de NC RfG 

menen we er daarom goed aan te doen, in onderhavig voorstel de eenduidige benoeming van de ty-

pen elektriciteitsproductie-eenheden wederom op te nemen.  

 

Impactanalyse van de NC RfG 

In bijlage 2 bij deze brief is een impactanalyse opgenomen van de integrale NC RfG, met uitzondering 

van artikel 2 van de NC RfG. Dat artikel maakt namelijk onderdeel uit van de impactanalyse van alle 

begrippen uit de Europese codes, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Bijlage 2 is als volgt 

opgebouwd:  

- In de meest linkse kolom staat de letterlijke tekst van de NC RfG, met uitzondering van de tabellen 

en grafieken. 

- In de middelste kolom wordt een analyse van het desbetreffende artikel uit de NC RfG gegeven, 

waarbij gezocht is naar raakvlakken met bestaande bepalingen in de Nederlandse codes.  

- In de meest rechtse kolom is, voor zover van toepassing, aangegeven welke wijzigingen in de 

                                                      
1 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 5 april 2018, kenmerk ACM/UIT/492186, 

Staatscourant nr. 9834, 10 april 2018 
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Nederlandse codes nodig zijn naar aanleiding van het desbetreffende artikel van de NC RfG. De-

ze codewijzigingen zijn tevens in de integrale codetekst in bijlage 5 terug te vinden. Omgekeerd 

wordt in de rechter kantlijn van bijlage 5 terugverwezen naar de toelichting in bijlage 2.  

 

Niet-limitatieve eisen 

In bijlage 3 bij deze brief zijn alle niet-limitatieve eisen uit de NC RfG opgenomen, gerangschikt per 

artikel. Per artikel wordt achtergrondinformatie en een uitgebreide motivering gegeven voor de ge-

maakte keuze bij de niet-limitatieve eisen uit het desbetreffende artikel van de NC RfG. Voor zover de 

uitwerking van een niet-limitatieve eis leidt tot een generieke eis, is de bijbehorende codewijziging te-

vens opgenomen in de meest rechtse kolom van bijlage 2. 

 

Structuur van hoofdstuk 3 

De eisen aan elektriciteitsproductie-eenheden komen volgens de nieuw structuur (zie hierboven bij 

Toelichting 2) in hoofdstuk 3 van de Netcode elektriciteit. Ook binnen dat hoofdstuk worden de ver-

schillende bepalingen zoveel mogelijk gerangschikt op een wijze die overeenkomt met de structuur 

van de NC RfG.  

 

Voor zover van toepassing wordt binnen elke paragraaf onderscheid gemaakt tussen synchroon ge-

koppelde elektriciteitsproductie-eenheden en zogeheten power-park-modules. Verder komen binnen 

elke paragraaf eerst de uitwerkingen van de niet-limitatieve eisen uit de NC RfG aan de orde en daar-

na de eventuele uit de huidige Nederlandse codes overgebleven bepalingen. Net als in de NC RfG 

wordt daarbij de methode gevolgd dat de voorwaarden uit de voorgaande categorie ook van toepas-

sing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.   

 

Toelichting 4 – onderdeel implementatie GL SO 

De GL SO is op 25 augustus 2017 gepubliceerd als Verordening (EU) 2017/1485 en in werking getre-

den op 14 september 2017. Globaal gesproken bevat de GL SO drie soorten artikelen: 

- Artikelen met rechtstreeks werkende bepalingen. 

- Artikelen met de opdracht om, al dan niet in samenwerking met andere TSB's, een methodologie 

of iets dergelijks op te stellen en ter goedkeuring aan de nationale toezichthouder aan te bieden. 

- Artikelen die direct of indirect danwel expliciet of impliciet afhankelijk zijn van op grond van andere 

artikelen op te stellen methodologieën en die daarom pas uitgevoerd of toegepast kunnen worden 

als de desbetreffende methodologieën beschikbaar, goedgekeurd en van toepassing zijn.  

 

Dit voorstel beperkt zich, wat de implementatie van de GL SO betreft, tot de eerste categorie. Wijzi-

gingen naar aanleiding van methodologieën en artikelen uit de GL SO die pas kunnen worden toege-

past of uitgevoerd indien de desbetreffende methodologieën van toepassing zijn, zullen zo nodig in 

een of meer separate codewijzigingsvoorstellen worden uitgewerkt op het moment dat de desbetref-

fende methodologieën beschikbaar zijn. Bij de artikelen in hoofdstuk 9 is in de rechterkantlijn al wel 

zoveel mogelijk aangegeven of een dergelijke situatie van toepassing is. 

 

In bijlage 4 bij deze brief is een artikelsgewijze analyse van de GL SO opgenomen, waarin per artikel 

gekeken is naar de eventueel overeenkomstige bepalingen in de Nederlandse codes en waarbij ver-

volgens conclusies zijn getrokken over de wenselijkheid van aanpassing van de desbetreffende artike-

len. Omgekeerd is in bijlage 5 in de meest rechtse kolom bij elk van de artikelen uit de hoofdstukken 4 
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en 5 van de huidige Netcode elektriciteit aangetekend door welk artikel uit de GL SO het desbetref-

fende artikel wordt geraakt en wat daarvan de consequenties zijn. 

 

Een belangrijk deel van de GL SO betreft gegevensuitwisseling, namelijk de artikelen 40 tot en met 

53. Op grond van artikel 40(6) moet er een door de gezamenlijke TSB's opgestelde methodologie ko-

men met daarin de belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met be-

trekking tot gegevensuitwisseling (naar de Engelse titel afgekort als KORRR). Op grond van artikel 

40(5) moet de nationale TSB een voorstel doen voor het bereik van de gegevensuitwisseling met 

DSB's en significante netgebruikers. Simpel gezegd: de "binnenlandse" gegevensuitwisseling. De 

KORRR kan gezien worden als een aanvulling op de methodologie GLDPM op basis van artikel 16 

van de GL CACM en artikel 17 van de GL FCA. Zowel bij de GLDPM als bij de KORRR dient nadere 

specificatie van de uit te wisselen gegevens plaats te vinden. Gegeven de noodzaak van nadere spe-

cificatie en gezien de onderlinge samenhang en gedeeltelijke overlap, stellen wij voor om deze nadere 

specificatie van de GLDPM, de KORRR en het voorstel voor de "binnenlandse" gegevensuitwisseling 

zoals bedoeld in artikel 40(5) te combineren tot één samenhangend hoofdstuk "gegevensuitwisseling" 

in de nieuwe Netcode elektriciteit. Om elk misverstand en verwarring met de gegevensuitwisseling op 

grond van de Informatiecode elektriciteit en gas te voorkomen: we spreken dan over systeemgerela-

teerde gegevensuitwisseling.  

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om het hierboven beschreven voorstel op basis van artikel 40(5) 

van de GL SO te combineren met het onderhavige voorstel. Helaas hebben we moeten constateren 

dat dat deel van het voorstel nog niet rijp was om in procedure te worden gebracht. Daarom zijn in het 

nieuwe hoofdstuk 13 vooralsnog alle bestaande artikelen met betrekking tot de uitwisseling van sys-

teemgerelateerde gegevens samengebracht. Wel is in hoofdstuk 13 alvast een indeling gemaakt 

overeenkomstig de GL SO, namelijk in structurele gegevens, prognose gegevens en real-time gege-

vens. De registratie van aan elektriciteitsproductie-eenheden gerelateerde gegevens, die dus verwant 

zijn aan de NC RfG, zijn in een aparte paragraaf samengevoegd. Deze paragraaf zal t.z.t. worden 

aangevuld met gegevens die in het kader van de NC DCC moeten worden geregistreerd aangaande 

verbruiksinstallaties die meedoen aan vraagsturing.  

 

Toelichting 5 – onderdeel begrippen 

In elk van de Europese codes is een artikel (doorgaans artikel 2, soms artikel 3) opgenomen waarin 

begrippen worden gedefinieerd. In elk van de Europese codes worden alle begrippen uit de eerder 

vastgestelde Europese codes mede van toepassing verklaard. Dat geldt ook voor de begrippen uit 

enkele andere op de elektriciteitsmarkt van toepassing zijnde Europese Richtlijnen en Verordeningen, 

namelijk: 

• Verordening (EG) 714/2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensover-

schrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003,  

• Verordening (EU) 543/2013 betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake de elek-

triciteitsmarkten en houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 714/2009,   

• Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektrici-

teit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG,  

• Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 

2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG. 
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De begrippen uit de drie eerstgenoemde documenten worden in alle Europese codes van toepassing 

verklaard. Die uit het laatstgenoemde document alleen in de drie aansluitcodes. Europese Richtlijnen 

hebben geen directe werking in juridische zin, maar door het één op één van toepassing verklaren van 

de begrippen uit deze Europese Richtlijnen in de verschillende Europese Verordeningen, is via deze 

omweg toch sprake van directe werking en moet ook met de begrippen uit deze Richtlijnen serieus 

rekening worden gehouden. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid van de begrippenkaders is een 

integrale analyse ervan en vergelijking met het begrippenkader uit de Nederlandse wet- en regelge-

ving nodig. Naast het begrippenkader uit artikel 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is dat de 

Begrippencode elektriciteit die onderdeel uitmaakt van de tariefstructuren en voorwaarden zoals be-

doeld in de artikelen 26 en 31 van de Elektriciteitswet 1998 (doorgaans aangeduid als de Nederlandse 

codes). 

  

We kunnen de in de Europese codes gedefinieerde begrippen in het kader van de implementatie in de 

Nederlandse codes op verschillende manieren benaderen: 

1. Het begrippenkader van de Europese codes wordt volledig van toepassing verklaard in de Neder-

landse codes.  

2. Alleen die begrippen uit de Europese codes die we nu al gebruiken en die we kunnen gaan ge-

bruiken worden van toepassing verklaard in de Nederlandse codes. 

3. De begrippenkaders worden volledig gescheiden gehouden. 

 

Omdat een groot deel van de in de Europese Richtlijnen en Verordeningen gedefinieerde begrippen 

niet wordt gebruikt in de Nederlandse codes en er bij het van toepassing verklaren van sommige an-

dere begripsomschrijvingen strijdigheid tussen de Nederlandse elektriciteitscodes en gascodes zou 

(kunnen) ontstaan, hebben we gekozen voor variant 2. Dit met de benadering, dat de in de Neder-

landse codes gebruikte begrippen die in de Europese codes zijn gedefinieerd, de in de Europese co-

des opgenomen betekenis hebben, met uitzondering van een aantal specifiek benoemde begrippen. 

 

In bijlage 1 bij deze brief wordt per Europese Richtlijn of Verordening een analyse gepresenteerd van 

de in de desbetreffende Europese Richtlijn of Verordening gedefinieerde begrippen ten aanzien van 

de toepassing er van in de Nederlandse codes. De volgorde is gebaseerd op de volgorde van de pu-

blicatiedatum van de Europese Richtlijnen en Verordeningen. Per Europese Richtlijn of Verordening 

komen de begrippen aan de orde die aanpassingen in de Nederlandse codes vergen of die anders-

zins aanleiding geven tot het maken van kanttekeningen. Van de overige begrippen is uit de analyse 

gebleken dat ze in de Nederlandse codes niet worden gebruikt. De bijbehorende begripsomschrijving 

is daarom niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als deze begrippen in de toekomst in de Ne-

derlandse codes gebruikt worden, moeten ze gebruikt worden in de betekenis volgens de Europese 

codes. Deze begrippen leiden thans niet tot aanpassingen in de Nederlandse codes. 

 

Als laatste wordt ook de Begrippencode elektriciteit nog eens kritisch vergeleken met de begrippen 

zoals die zijn gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998. Deze actie is geen direct gevolg van de komst 

van de Europese codes, maar maakt deel uit van een parallel lopende actie om de Nederlandse co-

des meer in lijn te brengen met de "Aanwijzingen voor de regelgeving". In het verleden is op verzoek 

van enkele representatieve organisaties de keus gemaakt om alle in de Elektriciteitswet 1998 gedefi-

nieerde begrippen ook letterlijk op te nemen in de Begrippencode elektriciteit. Deze werkwijze is in 

strijd met de "Aanwijzingen voor de regelgeving". Deze werkwijze maakt de Begrippencode elektriciteit 
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ook lastig te beheren, omdat vrijwel elke wetswijziging een gelijktijdige wijziging van de Begrippencode 

elektriciteit zou moeten veroorzaken. In de praktijk heeft dat de afgelopen jaren regelmatig tot asyn-

chroniteit tussen beide documenten geleid. Daarom wordt nu voorgesteld om alle begrippen die in de 

Elektriciteitswet 1998 zijn gedefinieerd te schrappen uit de Begrippencode elektriciteit. 

 

Toelichting 6 – onderdeel aanpassingen i.v.m. Aanwijzingen voor de regelgeving 

Reeds geruime tijd geleden heeft ACM de wens uitgesproken om de wijze van redigeren van de Ne-

derlandse codes meer in lijn te brengen met de spelregels uit de "Aanwijzingen voor de regelgeving". 

Aanvankelijk was het de bedoeling om daaraan invulling te geven in combinatie met de vele voorziene 

codewijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel "STROOM". Nadat dit wetsvoorstel in de Eerste 

Kamer werd weggestemd, is besloten om deze actie, althans voor de Netcode elektriciteit en de Sys-

teemcode elektriciteit, te combineren met het voorstel ter implementatie van de NC RfG. 

 

De meest in het oog lopende aanpassingen worden hieronder toegelicht. 

- De indeling van de hoofdstukken, paragrafen en artikelen is aangepast. De huidige codes zijn in-

gedeeld volgens de zogenoemde "wetenschappelijke indeling". Een indeling waarbij hoofdstuk-

ken, paragrafen, sub-paragrafen en artikelen telkens het cijfer van het bovenliggende niveau als 

voorloopgetal krijgen. Artikel 2.5.7.4 is dus het vierde artikel in sub-paragraaf 2.5.7. Deze sub-

paragraaf 2.5.7 maakt deel uit van paragraaf 2.5 en paragraaf. Bij de oorspronkelijke opstelling is 

deze methode gekozen omdat deze methode ook gebruikt wordt in nationale, Europese en inter-

nationale normen alsmede in technische handboeken. Er werd destijds verondersteld dat het ge-

bruikerspubliek van de codes overeen zou komen met dat van dergelijke normen en handboeken. 

Inmiddels worden de codes steeds meer ook door juristen gebruikt en worden ze over het alge-

meen beschouwd als algemeen verbindende voorschriften. Om die reden wordt overgestapt op de 

indeling die voor wet- en regelgeving gebruikelijk is. De artikelen worden binnen een hoofdstuk 

doorgenummerd. Ze hebben alleen het hoofdstuknummer als voorloopgetal en paragrafen dienen 

louter om structuur in het document aan te brengen, maar hebben geen inhoudelijke betekenis. Bij 

regelgeving van beperkte omvang worden de artikelen doorgaans door het hele document heen 

doorlopend genummerd. Zelfs bij grotere wetten, zoals de huidige Elektriciteitswet 1998 is dat het 

geval. Voor de keuze voor de systematiek van doorlopende nummering per afzonderlijk hoofdstuk 

hebben we ons laten inspireren door het wetsvoorstel "STROOM" dat actueel was toen met de 

voorbereidingen voor het onderhavige codewijzigingsvoorstel werd gestart.    

- Bij artikelverwijzing wordt voor het artikelnummer altijd het woord "artikel" of "de artikelen" ge-

voegd. Verwijzingen naar leden of onderdelen van artikelen worden als volgt vormgegeven: "arti-

kel 2.5, tweede lid, onderdeel c,". Onderdelen van artikelen of artikelleden worden niet meer aan-

geduid met "sub" of met "onder". 

- Bij verwijzingen waarin een voorschrift uit een ander artikel van toepassing wordt verklaard, was 

sprake van verschillende bewoordingen, zoals "volgens", "conform" en "overeenkomstig". We 

hebben deze verwijzingen nu overal met "overeenkomstig" aangeduid. 

- In de bestaande codes komt het soms voor dat in één artikellid of artikelonderdeel meer dan één 

zaak wordt geregeld. In dergelijke gevallen hebben we de artikelleden of –onderdelen zoveel mo-

gelijk gesplitst. 

- Tabellen zijn zoveel mogelijk omgeschreven naar tekst.  

- Het "gelijkspanningsnet op laagspanning" is overal herschreven naar "laagspanningsgelijkstroom-

net". Dit naar analogie van "hoogspanningsgelijkstroomnet" uit de NC HVDC. En omdat het alge-
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meen gebruikelijk is om te spreken van wisselstroomnetten (AC-netten) en gelijkstroomnetten 

(DC-netten). 

- De aanduidingen voor laagspanning en hoogspanning zijn nagelopen, want op sommige plaatsen 

bleek de grenswaarde onjuist vermeld. Voor de aanduiding laagspanning en hoogspanning is, zo-

als ook in de huidige codes, aangesloten bij wat in installatie- en veiligheidsregelgeving gebruike-

lijk is. Daarbij worden uitsluitend de categorieën laagspanning (≤ 1000 V AC en ≤ 1500 V DC) en 

hoogspanning (> 1000 V AC en > 1500 DC) onderscheiden. Wat in de praktijk wordt aangeduid 

als middenspanning (spanningsniveaus van 3 tot en met 35 kV), valt dus formeel onder hoog-

spanning. Daarnaast kennen de huidige codes de begrippen "laagspanningsnet", "middenspan-

ningsnet" en "hoogspanningsnet". De twee eerstgenoemde netten hebben elk hun definitie in de 

Begrippencode elektriciteit. Hoogspanningsnet is niet gedefinieerd, al wordt het begrip wel op di-

verse plaatsen gebruikt. Daarom wordt nu voorgesteld om een definitie hiervoor toe te voegen. 

Tot slot wordt voorgesteld om een definitie toe te voegen aan de Begrippencode elektriciteit voor 

“distributienet”. Deze definitie vult de reeds bestaande definitie van regionale netbeheerder aan. 

Deze nieuwe definitie maakt het mogelijk om in bepalingen het kortere ‘distributienet’ te gebruiken 

in plaats van het langere ‘net dat beheerd wordt door een regionale netbeheerder’. 

- In de huidige codes wordt op diverse plaatsen naar de Elektriciteitswet 1998 verwezen. In ruim 50 

gevallen wordt dat gedaan met de afkorting "Wet", waarbij die afkorting in de Begrippencode elek-

triciteit dan weer gedefinieerd is als "Elektriciteitswet 1998". In ruim 25 gevallen wordt "Elektrici-

teitswet 1998" voluit geschreven. En ruim tien gevallen wordt "Wet" gebruikt om een andere wet 

dan de Elektriciteitswet 1998 aan te duiden. In dit voorstel wordt ervoor gekozen om overal "Elek-

triciteitswet 1998" voluit te schrijven. Dat is in de gascodes met de "Gaswet" ook gedaan. Een 

neutrale verwijzing naar "Wet" voorkomt niet dat bij een eventuele toekomstige fusie van de Elek-

triciteitswet 1998 en de Gaswet tot Energiewet alle verwijzingen nagelopen en aangepast moeten 

worden. Er is immers vrijwel altijd sprake van een verwijzing naar een concreet benoemd artikel.    

 

Toelichting 7 – onderdeel aanpassingen Informatiecode elektriciteit en gas 

De informatiecode elektriciteit en gas bevat op diverse plaatsen verwijzingen naar artikelen in de vige-

rende versie van zowel de Netcode elektriciteit als de Systeemcode elektriciteit. Bijlage 7 van onder-

havig voorstel bevat de wijzigingen die nodig zijn om de verwijzingen in de Informatiecode elektriciteit 

en gas  in lijn te brengen met de nieuwe Netcode elektriciteit. Daarbij is tevens de verwijzing (in de 

artikelen 6.3.4.1 en 6.3.8.4 van de Informatiecode elektriciteit en gas) naar het niet bestaande artikel 

3.7.11 van de vigerende Systeemcode elektriciteit (dat had 3.7.10a moeten zijn) vervangen door een 

verwijzing naar de correcte bepaling in de nieuwe Netcode elektriciteit.  

 

Aangezien de gezamenlijke netbeheerders niet de bevoegdheid hebben om wijzigingsvoorstellen voor 

de Informatiecode elektriciteit en gas bij ACM in te dienen, is bijlage 7 een informatieve bijlage. Deze 

bijlage is tevens aan de vereniging NEDU aangeboden met het verzoek om hieromtrent een wijzi-

gingsvoorstel bij ACM in te dienen.  

 

Alternatieven voor (onderdelen van) het codewijzigingsvoorstel 

Gezien de omvang van het voorstel wordt hier volstaan met de verwijzing naar de bijlagen met analy-

ses van de begrippen, van de NC RfG en van de GL SO alsmede naar de bijlage met de NLE's op 

basis van de NC RfG. Met name in laatstgenoemde bijlage wordt ingegaan op eventuele alternatie-

ven. 
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Consequenties van het voorstel voor aangeslotenen en eventuele andere betrokkenen 

Gelet op de bij de opstelling van dit voorstel gehanteerde uitgangspunten (zie Toelichting 1), kan wor-

den gesteld dat de inhoudelijke wijzigingen uit het onderhavige voorstel het rechtstreekse gevolg zijn 

van de Europese codes en niet van de aanpassingen in de nationale codes. Waar de Europese codes 

daar ruimte toe boden zijn immers de bestaande codes zo veel mogelijk gehandhaafd. 

 

Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 

De lopende codewijzigingen die betrekking hebben op onderdelen van het onderhavige voorstel zijn 

op pagina 3 reeds opgesomd. Verder is dit voorstel het eerste in een rij van voorstellen ter implemen-

tatie van de verschillende Europese codes. De planning voor de volgende voorstellen is als volgt: 

- NC DCC, GL EB 18 en GL SO 40(5) (verwachte GEN-behandeling 28 juni 2018), 

- NC HVDC en GL SO 119 (verwachte GEN-behandeling 6 september 2018), 

- NC ER (verwachte GEN-behandeling 29 november 2018).  

In de structuur van de nieuwe Netcode elektriciteit is rekening gehouden met deze vervolgvoorstellen 

door de voorlopig lege hoofdstukken 4, 6 en 11. 

Voorstellen naar aanleiding van de overige methodologieën uit de GL SO, zoals bijvoorbeeld 75 of 84 

zijn nog niet ingepland.    

 

Toetsing aan artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 

Onderhavig voorstel is een rechtstreeks uitvloeisel van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) en 

Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO). Op hun beurt zijn deze Verordeningen weer een uitvloeisel van 

Richtlijn nr. 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende ge-

meenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 

2003/54/EG (Pb EU 2009, L 211) en van Verordening nr. 714/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrij-

dende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (Pb EU 2009, L 

211). Daarmee is het voorstel in lijn met de onderdelen h en i van artikel 36 van de Elektriciteitswet 

1998. Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de thans vigerende Netcode elektriciteit en Systemco-

de elektriciteit volgen uit de NC RfG en de GL SO en zijn toegelicht in bijlagen 1, 2, 3 en 4. 

 

Gevolgde procedure  

Gelet op de omvang van dit voorstel, is voorafgaand aan het overleg met representatieve organisaties 

van marktpartijen als bedoeld in artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998, een reeks van informele sta-

keholderbijeenkomsten georganiseerd waarin eerst de concept NLE's inhoudelijk zijn besproken, 

commentaren zijn verwerkt en vervolgens de eerste aanzetten voor de nieuwe codetekst zijn bespro-

ken. Deze informele stakeholderbijeenkomsten maken strikt genomen geen deel uit van het overleg 

als bedoeld in artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998. Er zijn dan ook geen formele verslagen van de-

ze bijeenkomsten gemaakt. De informele verslagen zijn vooral gebruikt om de NLE's aan te passen 

aan de gehouden besprekingen.    

 

Verder zijn delen van het voorstel gefaseerd in diverse  bijeenkomsten van het Gebruikersplatform 

elektriciteits- en gasnetten behandeld. Het gedeelte met betrekking tot de begrippen is behandeld op 

31 augustus 2017 en op 21 december 2017. Een tussentijdse agendering van het toen beschikbare 

conceptvoorstel voor het GEN van 22 februari 2018 heeft geen extra input opgeleverd. Het complete 
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voorste is behandeld in het GEN op 19 april 2018. De op dit voorstel betrekking hebbende delen van 

de verslagen van deze bijeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 8 bij deze brief.  

Naar aanleidingen van de besprekingen in het GEN is het oorspronkelijke plan om de implementatie 

van de Europese begrippen als separaat voorstel in procedure te brengen losgelaten. Daarnaast is 

tijdens de diverse GEN/besprekingen die aan onderhavig voorstel zijn gewijd, maar ook tijdens de sta-

keholderworkshops waar onderhavig voorstel is besproken op velerlei punten inhoudelijk commentaar 

geleverd. Al deze punten zijn verzameld in de commentarenmatrix van bijlage 9 en voorzien van een 

inhoudelijke reactie waarbij ook is aangegeven of het commentaar heeft geleid tot een aanpassing 

van de codetekst of niet.  

 

Besluitvorming en inwerkingtreding 

Teneinde de markt zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de invulling van de NLE's bepleiten 

wij zo spoedig mogelijk besluitvorming over dit voorstel. Gelet op de samenhang met de NC RfG die 

op 27 april 2019 van toepassing wordt, stellen wij als inwerkingtredingsdatum van dit voorstel even-

eens 27 april 2019 voor.  

 

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 

contact opnemen met de heer Johan Janssen van TenneT (johan.janssen@tennet.eu) of met de heer 

Auke Jongbloed van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

namens Netbeheer Nederland    namens TenneT 

André Jurjus      Jan-Paul Dijckmans 

directeur      senior manager Regulering Nederland

 

 

 

bijlagen: 

1. Analyse begrippen 

2. Analyse NC RfG 

3. Invulling niet limitatieve eisen van de NC RfG 

4. Analyse GL SO 

5. Codetekst Netcode  

6. Wijzigingen overige codes 

7. Wijzigingen Informatiecode elektriciteit en gas 

8. Verslagen GEN-vergaderingen 

9. Commentarenmatrix 

 


