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B1.1 Algemeen 
Alle 

codes, 

begrippen 

algemeen 

Er dient dus in de NL-codes 

te worden verwezen naar 

de Begrippencode elektrici-

teit, naar de in artikel 1, 

eerste lid, van de Ewet 

gedefinieerde begrippen èn 

naar de in de EU-codes 

gedefinieerde begrippen. In 

de Netcode elektriciteit en 

in de andere codes gaan 

we, net als nu maar dan 

uniform, verwijzen naar de 

Begrippencode elektriciteit. 

De van toepassing verkla-

ring van de begrippen uit 

de EU-codes (en uit de 

Ewet) regelen we in de 

Begrippencode elektriciteit.  

 

In de Tarievencode elektriciteit wordt een nieuw artikel 1.2.1 toegevoegd:   

1.2.1 Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen uit 

de Begrippencode elektriciteit  

In de Netcode elektriciteit komt artikel 1.1.5 te vervallen en wordt artikel 1.1.4 

vervangen door:   

1.1.4 Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen uit 

de Begrippencode elektriciteit  

In de Meetcode elektriciteit wordt artikel 1.1.4 vervangen door: 

1.1.4 Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen uit 

de Begrippencode elektriciteit  

In de Systeemcode elektriciteit komen artikelen 1.2.1 en 1.2.2 te vervallen 

In de Samenwerkingscode elektriciteit wordt artikel 1 vervangen door: 

Artikel 1 Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen uit 

de Begrippencode elektriciteit. 

In de Gebiedsindelingscode elektriciteit wordt een nieuw artikel toegevoegd: 

1.1.3 Voor de toepassing van deze code gelden de begrippen en bijbehorende begripsbepalingen uit 

de Begrippencode elektriciteit 

In de Begrippencode elektriciteit wordt een nieuw artikel toegevoegd: 

Artikel 1.2 

1.  In aanvulling op artikel 1.1 hebben de in de voorwaarden bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de 

Elektriciteitswet 1998 gebruikte begrippen die zijn gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998, de beteke-

nis die in artikel 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan deze begrippen is toegekend. 

2.  In aanvulling op de artikelen 1.1 en 1.2 hebben de in de voorwaarden bedoeld in de artikelen 27, 31 en 

54 van de Elektriciteitswet 1998 gebruikte begrippen die zijn gedefinieerd in één van de hierna genoem-

de Europese Richtlijnen en Verordeningen, de betekenis die in deze Europese Richtlijnen en Verorde-

ningen aan deze begrippen is toegekend: 

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

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

b.  Verordening (EG) 714/2009; 

c.  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;  

d.  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; 

e. Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM); 

f. Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG);  

g. Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC);  

h. Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC);  

i. Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA);   

j. Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO); 

k. Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER);  

l. Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB). 

3. Indien de begrippen en begripsbepalingen, bedoeld in het eerste lid, strijdig zijn met de begrippen en 

begripsbepalingen, bedoeld in het tweede lid, hebben de in de voorwaarden bedoeld in de artikelen 27, 

31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 gebruikte begrippen begripsbepalingen, de betekenis bedoeld in 

het tweede lid. 

4. In afwijking van het tweede lid is voor de hierna genoemde begrippen de begripsomschrijving uit de 

desbetreffende Europese Richtlijn of Verordening niet van toepassing bij gebruik van het desbetreffende 

begrip in de voorwaarden bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998: 

a. …;  

5. In afwijking van het derde lid is voor de hierna genoemde begrippen de begripsomschrijving uit de 

desbetreffende Europese Richtlijn of Verordening niet van toepassing bij gebruik van het desbetreffende 

begrip in de voorwaarden bedoeld in de artikelen 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998, maar geldt 

de begripsomschrijving uit artikel 1, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998: 

a. …;  

Alle 

codes, 

begrippen 

algemeen 

De EU-codes worden door-

gaans aangeduid met de op 

de Engelse titel gebaseerde 

afkorting. Om te voorko-

men dat bij elke verwijzing 

in de NL-codes naar één 

van de EU-codes de volledi-

In de Begrippencode elektriciteit worden de volgende nieuwe begrippen toege-

voegd: 

Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC):  

Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor 

aansluiting van verbruikers; 

Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC):  

Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode be-
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ge titel, inclusief de docu-

mentkenmerken, uitge-

schreven moet worden, 

stellen we voor om de ge-

bruikelijke afkortingen van 

de titels van de EU-codes 

op te nemen in de Begrip-

pencode elektriciteit. Voor 

de GL CACM, de GL FCA en 

de NC RfG is dat al gedaan 

bij eerdere codewijzigings-

voorstellen.  

treffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom 

aangesloten power park modules; 

Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO): 

Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betref-

fende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen; 

Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB): 

Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor 

elektriciteitsbalancering; 

Verordening (EU) 2017/2196 (GL ER): 

Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor 

de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet; 

 

 

B1.2 Begrippen uit Richtlijn 2009/72/EG - gemeenschappelijke regels voor de interne markt 

voor elektriciteit 
R 2009/72 2(1) "productie": productie van elektri-

citeit 

Het begrip "productie" is niet gedefinieerd 

in de Ewet of in de Begrippencode elektrici-

teit. Het wordt 19 keer gebruikt in de NL-

codes. Meestal in de hierboven gedefinieer-

de betekenis, maar in twee gevallen in an-

dere betekenissen. In Netcode elektriciteit 

2.4.4.7 als productie van harmonischen. In 

Netcode elektriciteit 4.2.5.17 als productie 

van aardgas. Beide passages moeten wor-

den aangepast. Na deze aanpassing kan de 

definitie van "productie" worden toegepast 

in de NL-codes.  

In de Netcode elektriciteit worden 

in artikel 2.4.4.7 de woorden "de 

productie" vervangen door "het veroorza-

ken". 

In de Netcode elektriciteit worden 

in artikel 4.2.5.17 de woorden "pro-

ductie en transport van aardgas" vervangen 

door "aardgasproductie en –transport".   

R 2009/72 2(2) "producent": natuurlijke persoon 

of rechtspersoon die elektriciteit produceert 

Het begrip "producent" is gedefinieerd in de 

Ewet, namelijk als organisatorische eenheid 

die zich bezighoudt met de productie van 

elektriciteit. Dat is niet exact gelijk aan de 

definitie in de Richtlijn. Het verschil is de 

"natuurlijke persoon". Het begrip "produ-

cent" wordt enkele tientallen keren gebruikt 

in de NL-codes. In de huidige Netcode elek-

triciteit is het begrip producent tot nog toe 

altijd gebruikt om alle soorten producenten 

aan te duiden. Achteraf gezien was dat dus 

niet in lijn met de tot nog toe gebruikte 

definitie die aan de Ewet is ontleend. Met 

het schrappen van de uit de Ewet ontleende 

definitie uit de Begrippencode elektriciteit 

wordt deze relatie ontkoppeld en kan de 

strikt genomen beter passende definitie uit 

de Richtlijn voortaan worden toegepast.   

Formeel wijzigt hierdoor de scope 

van het begrip "producent" in de 

codes. Naar de letter van de Ewet 

behoorde tot nog toe de consument 

met een zonnepaneel of een HRe-

ketel niet tot deze categorie. In de 

praktijk werd wel gehandeld alsof 

bedoelde consument wel een pro-

ducent was.   

R 2009/72 2(3) "transmissie": transport van elek-

triciteit langs het extra hoogspannings- en hoog-

spanningsstelsel van systemen, met het oog op de 

belevering van eindafnemers of distributiemaat-

schappijen, de levering zelf niet inbegrepen 

Het begrip "transmissie" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippen-

code elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. In de NL-codes 

gebruiken we voor zowel transmissie als distributie enkele tientallen keren 

het overigens niet gedefinieerde begrip "transport". Daarnaast wordt het 

bijna 400 keer gebruikt in samengestelde woorden als "transportver-

mogen", "transportcapaciteit" etc. De grens tussen "transmissie" en "distri-

butie" is in deze definities, evenals in de definities voor "transmissiesys-

Geen 
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teem" en "distributiesysteem", niet gebaseerd op een bepaald spanningsni-

veau, maar op de functie van het net. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

doordat in de verschillende lidstaten de grens tussen het domein van de 

transmissiesysteembeheerder(s) en de distributiesysteembeheerders op 

verschillende spanningsniveaus ligt. In de EU-Richtlijnen of -Verordeningen 

is de grens tussen middenspanning en hoogspanning niet vastgelegd. In de 

Europese Norm EN 50160 is die grens bepaald op 35 kV. In het wetsvoorstel 

"STROOM" was dat 110 kV. Gelet op de voornemens van MinEZ kunnen we 

aannemen dat die laatste waarde op termijn alsnog in de Ewet wordt vast-

gelegd. Dan is er geen bezwaar tegen het van toepassing verklaren van het 

begrip "transmissie" in de NL-codes. Het valt dan immers precies samen 

met onze grens tussen LNB en RNB. Als we "transmissie" en ook "distribu-

tie" ook daadwerkelijk gaan gebruiken in de NL-codes in plaats van 

transport, zullen we goed moeten opletten wanneer sprake is van transmis-

sie of distributie of beide. Mocht op het moment van besluitvorming over 

de wijzigingen van de NL-codes in het kader van de implementatie van de 

EU-codes de Ewet op dit punt nog niet gewijzigd zijn, is het wellicht ver-

standig om deze grenswaarde in de Begrippencode elektriciteit te specifice-

ren. Ook zullen we moeten overwegen of we transmissie en distributie wil-

len gaan toepassen in samengestelde woorden waarin nu transport wordt 

gebruikt. Op dit moment stellen we nog geen wijzigingen voor naar aanlei-

ding van dit begrip.  

R 2009/72 2(4) "transmissiesysteembeheerder": 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een 

bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploi-

tatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling 

van het transmissiesysteem alsook, indien van 

toepassing, de interconnecties ervan met andere 

systemen en die ervoor moet zorgen dat het sys-

teem op lange termijn kan voldoen aan een rede-

lijke vraag naar transmissie van elektriciteit 

Het begrip "transmissiesysteembeheerder" is niet gedefinieerd in de Ewet 

of in de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-

codes. Het begrip lijkt erg op onze "netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet" maar is niet identiek. BritNed is namelijk geen netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet maar wel een transmissiesysteembe-

heerder. Omdat er in het kader van de Ewet maar één netbeheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet is, is in de NL-codes doorgaans sprake van 

"de" netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. In de EU-codes 

wordt de transmissiesysteembeheerder doorgaans nader gespecificeerd als 

de "relevante" transmissiesysteembeheerder. Daaruit moet dan blijken 

welke transmissiesysteembeheerder in de desbetreffende passage bedoeld 

is. Omdat in de NL-codes in vrijwel alle gevallen de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet bedoeld wordt, is het wellicht mogelijk om een 

algemeen artikel op te nemen zoals "tenzij anders aangegeven wordt met 

transmissiesysteembeheerder bedoeld de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Ewet". Ten 

aanzien van het gebruik van deze definitie in de NL-codes geldt hetzelfde als 

wat bij "transmissie" is opgemerkt.  

Geen 

R 2009/72 2(5) "distributie": transport van elektri-

citeit langs hoog-, midden-en laagspanningsdistri-

butiesystemen met het oog op de belevering aan 

afnemers, de levering zelf niet inbegrepen 

Het begrip "distributie" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippen-

code elektriciteit. Het wordt  in de NL-codes gebruikt in de samenstelling 

"gesloten distributiesysteem", in de aanduiding van de tariefcategorie "MS-

distributie" en in de aanduiding "distributietransformator". Als we "trans-

missie" en ook "distributie" ook daadwerkelijk gaan gebruiken in de NL-

codes in plaats van transport, zullen we goed moeten opletten wanneer 

sprake is van transmissie of distributie of beide. Ten aanzien van het ge-

bruik van deze definitie in de NL-codes geldt hetzelfde als wat bij "transmis-

sie" is opgemerkt.  

Geen 

R 2009/72 2(6) "distributiesysteembeheerder": 

natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een 

bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploi-

tatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling 

Het begrip "distributiesysteembeheerder" is niet gedefinieerd in de Ewet of 

in de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. 

De "distributiesysteembeheerder" heet in de Ewet regionale netbeheerder. 

Geen 
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van het distributiesysteem alsook, indien van 

toepassing, de interconnecties ervan met andere 

systemen, en die ervoor moet zorgen dat het 

systeem op lange termijn kan voldoen aan een 

redelijke vraag naar distributie van elektriciteit 

Ten aanzien van het gebruik van deze definitie in de NL-codes geldt hetzelf-

de als wat bij "transmissie" is opgemerkt.  

R 2009/72 2(7) "afnemer": een grootafnemer of 

een eindafnemer van elektriciteit 

Het begrip "afnemer" is in de Ewet ook ge-

definieerd, maar dan anders, namelijk als 

een ieder met een aansluiting op een net. 

Oftewel synoniem met "aangeslotene". 

Vanwege deze begripsverwarring hebben 

we er in de NL-codes altijd naar gestreefd 

om het begrip "afnemer" te vermijden en 

consequent "aangeslotene" te gebruiken. 

Dit voornemen heeft niet kunnen voorko-

men dat op enkele plaatsen in de NL-codes 

toch "afnemer" wordt gebruikt. Veelal als 

verwezen wordt naar of geciteerd wordt uit 

een bepaald artikel in de Ewet. Soms ook als 

synoniem voor "verbruiker". Soms betreft 

het zelfs verwijzingen naar de "beschermde 

afnemer" uit de periode tussen de eerste en 

de derde fase van de liberalisering van de 

energiemarkt. Tenslotte komt "afnemer" 

voor in de combinatie "afnemerscategorie" 

en "profielafnemer". Deze laatstsgenoemde 

woorden kunnen gehandhaafd blijven.  

Bij gebruik van het begrip "afnemer" is er 

dus sprake van een conflict tussen de EU- en 

de NL-regelgeving. Dit zou in STROOM zijn 

weggenomen. Wellicht gaat dat bij één van 

de komende wetswijzigingen alsnog gebeu-

ren. Het in de NL-codes toepassen van het 

begrip "afnemer" in één van beide beteke-

nissen leidt vooralsnog tot verwarring. Zo-

lang de Ewet op dit punt niet is aangepast 

aan de EU-regelgeving, kunnen we in de NL-

codes het begrip "afnemer" beter niet ge-

bruiken. De passages waar het begrip "af-

nemer" nu wel gebruikt wordt, moeten 

worden aangepast. In drie gevallen in de 

Begrippencode elektriciteit is het niet moge-

lijk om "afnemer" door "aangeslotene" te 

vervangen omdat daar verwezen wordt naar 

een afnemer zoals bedoeld in een bepaald 

artikel in de Ewet. Zolang in de desbetref-

fende artikelen in de Ewet de aangeslotene 

als afnemer wordt aangeduid, moet ook in 

de begripsomschrijvingen afnemer blijven 

staan.  

In de Netcode elektriciteit: 

• in artikel 1.1.1 grotendeels ge-

schrapt, waaronder "afnemers"  

• wordt in artikel 3.2.1 "afnemers" 

vervangen door "verbruikers" 

• komt in artikel 4.1.2.2 ", niet zijnde 

beschermde afnemers in de zin van de wet," 
te vervallen  

In de Meetcode elektriciteit wordt 

in de artikelen 3.3.1, 3.3.3, 3.4.1 

en 3.4.3 "afnemer" vervangen door 

"aangeslotene"  
In de Systeemcode elektriciteit: 

• wordt in artikel 3.2.2 "beschermde 

afnemer" vervangen door "kleinver-

bruiker" 
• wordt in artikel 3.7.7, onderdeel 

b, "afnemer" vervangen door "aange-

slotene" 
• wordt in bijlage 5, II, 1, onderdeel 

b, "afnemers, niet zijnde beschermde af-

nemers" vervangen door "grootver-

bruikers".   

In de Samenwerkingscode elektrici-

teit wordt in de artikelen 3, 4 en 

5 "afnemers" vervangen door "aange-

slotenen"  
In de Begrippencode elektriciteit: 

• wordt in de begripsomschrijving 

van aansluitdienst "afnemer" ver-

vangen door "aangeslotene" 

• wordt in de begripsomschrijving 

van Verondersteld geprofileerd 

verbruik (VGV) "afnemers" vervan-

gen door "aangeslotenen"  

R 2009/72 2(13) "interconnector": uitrusting om 

elektriciteitssystemen onderling te koppelen 

Deze begripsomschrijving van "interconnector" is overruled door die uit 

artikel 2(1) van de Verordening 714/2009. Daar heeft hij dezelfde betekenis 

als onze "landsgrensoverschrijdende verbinding". Zie verder bij artikel 2(1) 

van de Verordening 714/2009 in paragraaf 2.3 van dit werkdocument. 

Geen 
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R 2009/72 2(15) "directe lijn": een elektriciteitslijn 

die een geïsoleerde productielocatie met een 

geïsoleerde afnemer verbindt, of een elektriciteits-

lijn die een elektriciteitsproducent en een elektrici-

teitsleverancier met elkaar verbindt om hun eigen 

vestigingen, dochterondernemingen en in aanmer-

king komende afnemers direct te bevoorraden 

Het begrip "directe lijn" is ook gedefinieerd 

in de Ewet maar anders. Dat is gedaan van-

wege de onbegrijpelijkheid van de definitie 

in de Richtlijn. De definitie uit de Ewet is 

beter. We gaan dus niet bij MinEZ pleiten 

voor aanpassing van de definitie in de Ewet 

aan die uit de Richtlijn. We moeten voor het 

begrip "directe lijn" in artikel 1.2 van de 

Begrippencode elektriciteit vastleggen dat 

daarvoor de begripsomschrijving uit de Ewet 

geldt en niet die uit de EU-Richtlijn.    

In de Begrippencode elektriciteit 

wordt aan artikel 1.2, vijfde lid, een 

onderdeel toegevoegd: "a. directe lijn"  

R 2009/72 2(19) "levering": verkoop, wederver-

koop daaronder begrepen, van elektriciteit aan 

afnemers 

Het begrip "levering" is niet gedefinieerd in 

de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit. 

Het wordt op ruim 20 plaatsen in de NL-

codes gebruikt. Meestal in een andere bete-

kenis, namelijk als levering van transport of 

systeemdiensten. Al die artikelen moeten 

herschreven worden. Met name in hoofd-

stuk 3 van de Systeemcode elektriciteit, in 

de regelingen voor een wegvallende pro-

grammaverantwoordelijke of leverancier, 

komt het woord "levering" wel voor in de 

betekenis zoals in de Richtlijn is bedoeld.  

In de Tarievencode elektriciteit 

wordt in bijlage A.5 en A.5.3 "fysieke 

levering van" vervangen door "over-

drachtspunt op" 
In de Netcode elektriciteit: 

• wordt in artikel 2.2.5.2 "levering van 

de transportdienst aan" vervangen door 

"transportdienst bij" 
• is artikel 2.5.7.4 vervallen 

• wordt in de artikelen 4.1.4.5, 

4.1.4.6 en 5.5.2.1 "leveringen" ver-

vangen door "invoedingen" 

• wordt in artikel 5.3.1.1 "levering" 

vervangen door "transportdienst" 

• zijn de artikel 5.5.2.5, 5.5.3, 

5.5.3.2 en 5.5.3.3 vervallen 

In de Meetcode elektriciteit wordt 

in artikel 2.6.4 "fysieke levering" ver-

vangen door "overdrachtspunt". 

In de Systeemcode elektriciteit: 

• komt in artikel 3.9.10, onderdeel 

c "levering van de" te vervallen 

• Is bijlage B4,III, 1 en in B4,IV,1 

komen te vervallen (eigenlijk: de 

hele Bijlage 4 is komen te verval-

len) 

R 2009/72 2(24) "aanbestedingsprocedure": pro-

cedure waarmee in geplande nieuwe behoeften en 

vervangingscapaciteit wordt voorzien door leve-

ringen uit nieuwe of bestaande productie-

installaties 

Het begrip "aanbestedingsprocedure" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 

de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. 

Het begrip "aanbesteding" heeft hier een totaal andere betekenis dan we er 

in Nederland doorgaans aan geven. Vergelijk bijvoorbeeld artikel 16c van de 

Ewet. Gelet op de ongebruikelijke betekenis van het begrip "aanbeste-

dingsprocedure" lijkt het verstandig om het niet in de NL-codes te gebrui-

ken. 

Geen 

R 2009/72 2(25) "planning op lange termijn": 

planning van de behoeften aan investeringen in 

productie-, transmissie- en distributiecapaciteit op 

lange termijn, om aan de vraag naar elektriciteit 

van het systeem te voldoen en de levering aan de 

afnemers zeker te stellen 

Het begrip "planning op lange termijn" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 

de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet letterlijk gebruikt in de NL-

codes. Wij gebruiken in de NL-codes "planning / lange termijnplanning" en 

"middellange termijnplanning". Er is geen bezwaar tegen het van toepas-

sing verklaren van het begrip "planning op lange termijn" in de NL-codes. 

We zien evenwel geen noodzaak om de thans gebruikte begrippen te her-

schrijven. 

Geen 

R 2009/72 2(28) "zekerheid": zowel de zekerheid Het begrip "zekerheid" is niet gedefinieerd In de Begrippencode elektriciteit 
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van de levering en de voorziening van elektriciteit 

als de technische beveiliging 

in de Ewet of in de Begrippencode elektrici-

teit. Het wordt op diverse plaatsen gebruikt 

in de NL-codes. Maar altijd in een andere 

betekenis dan hierboven gedefinieerd, na-

melijk de zekerheid over de juistheid van 

gegevens of de financiële zekerheid van een 

programmaverantwoordelijke. Alleen in het 

samengestelde woord "leveringszekerheid" 

wordt het in de NL-codes gebruikt zoals 

hierboven gedefinieerd. Gelet op de relatie 

met de IcEG, de gascodes en de PV-

overeenkomsten, kiezen we er voor om de 

codes op dit punt niet te herschrijven, maar 

om de toepasselijkheid van dit begrip uit te 

sluiten in artikel 1.2 van de Begrippencode 

elektriciteit.      

wordt aan artikel 1.2, vierde lid, een 
onderdeel toegevoegd: "a. zekerheid" 

R 2009/72 2(32) "elektriciteitsleveringscontract": 

een contract voor de levering van elektriciteit, een 

elektriciteitsderivaat niet inbegrepen 

Het begrip "elektriciteitsleveringscontract" is niet gedefinieerd in de Ewet of 

in de Begrippencode elektriciteit. Het wordt niet gebruikt in de NL-codes. Er 

wordt hetzelfde mee bedoeld als wat we in de NL-codes achttien keer te-

genkomen als "leveringsovereenkomst". Met name in de IcEG. Het is niet 

wenselijk om de "leveringsovereenkomst" te vervangen door "elektriciteits-

leveringscontract" omdat de IcEG ook betrekking heeft op gas en omdat er 

ideeën zijn om de Begrippencode elektriciteit en de BcG te laten fuseren. 

Geen 

De overige begrippen uit deze Richtlijn worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De 

bijbehorende begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze 

begrippen in de toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de 

betekenis volgens de Europese codes. Deze begrippen leiden niet tot aanpassingen in de 

Nederlandse codes. 

 

B1.3 Begrippen uit Verordening (EG) 714/2009 - nettoegang voor grensoverschrijdende elek-

triciteitshandel 
V 714/2009 2(1) "interconnector": transmis-

sielijn die een grens tussen lidstaten over-

schrijdt of overspant, en de nationale trans-

missiesystemen van de lidstaten onderling 

koppelt 

Het begrip "interconnector" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippen-

code elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes.  

De "interconnector" lijkt in de NL-codes "land(s)grensoverschrijdende verbin-

ding" te heten. Het verschil is echter dat de NL-definitie alle landsgrensover-

schrijdende verbindingen omvat en de EU-definitie alleen die tussen lidstaten. 

We kunnen de EU-definitie dus niet overnemen. 

 

 

 

Geen 

V 714/2009 2(2a) "regulerende instanties" : 
de regulerende instanties bedoeld in artikel 

35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG 

Dit begrip wordt in de NL-codes niet gebruikt. De bijbehorende begripsom-

schrijving is niet van toepassing in de NL-codes. Als we dit begrip in de toe-

komst willen gebruiken, moeten we het gebruiken in de betekenis volgens de 

EU-codes. 

Geen 

V 714/2009 2(2b) "grensoverschreidende 

stroom": een fysieke stroom van elektriciteit 

op een transmissienetwerk van een lidstaat 

die het gevolg is van de invloed van de 

activiteit van producenten en/of verbruikers 

buiten die lidstaat op zijn transmissienetwerk 

Het begrip "grensoverschrijdende stroom" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 

de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wij 

gebruiken land(s)grensoverschrijdende (transport)capaciteit. Zie hierboven bij 

"interconnector". 

Geen 

V 714/2009 2(2c) "congestie": een situatie Het begrip "congestie" is ook gedefinieerd in In de Begrippencode elektriciteit wordt 
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waarin een interconnectie tussen nationale 

transmissienetwerken wegens onvoldoende 

capaciteit van de betrokken interconnectoren 

en/of nationale transmissiesystemen niet alle 

fysieke stromen die voortvloeien uit de 

internationale handel waar de marktpartijen 

om verzoeken, kan verwerken 

de Ewet. In de Verordening slaat het alleen 

op congestie op interconnectoren. In de 

Ewet slaat het ook en vooral op binnenland-

se verbindingen. Omdat de Nederlandse 

definitie van "congestie" een bredere scope 

heeft dan de Europese en we in de NL-codes 

die bredere scope ook nodig hebben, is het 

wenselijk om de Nederlandse begripsbepa-

ling te laten prevaleren boven de Europese. 

En als we in de codetekst slechts één van 

beide vormen van congestie bedoelen, kun-

nen we die aanduiden als "binnenlandse 

congestie" respectievelijk "congestie op een 

interconnector".  

aan artikel 1.2, vijfde lid, een onderdeel 
toegevoegd: "b. congestie" 

De overige begrippen uit deze Verordening worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De 

bijbehorende begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze 

begrippen in de toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de 

betekenis volgens de Europese codes. Deze begrippen leiden niet tot aanpassingen in de 

Nederlandse codes. 

 

B1.4 Begrippen uit Richtlijn 2012/27/EU - energie-efficiëntie 
R 2012/27 2(1) "energie": alle vormen van energiepro-

ducten, brandstoffen, warmte, hernieuwbare energie, 

elektriciteit of elke andere vorm van energie, als be-

paald in artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 

1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektri-

citeit. Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde 

betekenis. Er is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

R 2012/27 2(5) "energiebesparingen": één hoeveelheid 

bespaarde energie die wordt vastgesteld door het 

verbruik voor en na de invoering van één of meer 

energie-efficiëntieverbeteringsmaatregelen te meten 

en/of te ramen, met één correctie voor de externe 

factoren die het energieverbruik beïnvloeden  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektri-

citeit. Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde 

betekenis. Er is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

R 2012/27 2(12) "Europese norm": een door het Euro-

pees Comité voor normalisatie, het Europees Comité 

voor elektrotechnische normalisatie of het Europees 

Instituut voor telecommunicatienormen goedgekeurde 

en voor publiek gebruik ter beschikking gestelde norm 

  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektri-

citeit. Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde 

betekenis. Er is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

R 2012/27 2(13) "internationale norm": een door de 

Internationale Organisatie voor Normalisatie vastge-

stelde en openbaar beschikbaar gestelde norm 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektri-

citeit. Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde 

betekenis. Er is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

R 2012/27 2(21) "distributiesysteembeheerder": „dis-

tributiesysteembeheerder” als gedefinieerd in respec-

tievelijk Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 

2009/73/EG 

Zie paragraaf 2.2 onder R 2009/72 2(6). Geen 

R 2012/27 2(22) "detailhandelaar in energie": een 

natuurlijk persoon of rechtspersoon die energie aan 

eindafnemers verkoopt 

Het begrip "detailhandelaar in energie" is niet gedefinieerd in de Ewet 

of in de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-

codes. Dit begrip lijkt erg veel op onze "leverancier". De "leverancier" is 

in de EU-codes niet gedefinieerd, maar wordt wel gebruikt. Mede gelet 

op de Informatiecode elektriciteit en gas is het wenselijk om in de NL-

codes het begrip "leverancier" te blijven gebruiken. 

Geen 
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R 2012/27 2(23) "eindafnemer": een natuurlijk persoon 

of rechtspersoon die energie koopt voor eigen eindver-

bruik 

Zie paragraaf 2.2 onder R 2009/72 2(9). De eindafnemer is hier overi-

gens niet letterlijk hetzelfde gedefinieerd als in de Richtlijn 2009/72. 

Geen 

R 2012/27 2(28) "slimme metersysteem": of „intelli-

gent meetsysteem”, een elektronisch systeem dat het 

energieverbruik kan meten, meer informatie levert dan 

een traditionele meter, en data kan doorgeven en 

ontvangen middels een vorm van elektronische com-

municatie 

Het begrip "slimme metersysteem" of "intelligent meetsysteem" is niet 

gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit en het 

wordt niet gebruikt in de NL-codes. In de regelgeving rond de uitrol van 

de slimme meter is destijds bewust besloten om de aanduiding "slimme 

meter" niet te gebruiken, maar te refereren aan de aanduiding zoals de 

AMvB die gebruikt, te weten een "op afstand uitleesbare kleinverbruik-

meetinrichting". Mede gelet op de Meetcode elektriciteit en de IcEG is 

het wenselijk om in de NL-codes het begrip "op afstand uitleesbare 

kleinverbruikmeetinrichting" te blijven gebruiken. Er is geen principieel 

bezwaar tegen het gebruiken en van toepassing verklaren van het be-

grip "slimme metersysteem" in de NL-codes. Wel een praktisch be-

zwaar. Het zal dan niet alleen in de Meetcode elektriciteit en in de In-

formatiecode elektriciteit en gas moeten worden aangepast, maar ook 

in de Ewet en in het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.  

Geen 

R 2012/27 2(29) "transmissiesysteembeheerder": een 

„transmissiesysteembeheerder” in de zin van respec-

tievelijk Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 

2009/73/EG 

Zie paragraaf 2.2 onder R 2009/72 2(4). Geen 

R 2012/27 2(30) "warmtekrachtkoppeling": de gelijk-

tijdige opwekking in één proces van thermische ener-

gie en elektrische of mechanische energie 

Dit begrip is ook in de Ewet gedefinieerd, maar niet exact hetzelfde. 

Omdat er zakelijk gezien hetzelfde bedoeld wordt, is er geen bezwaar 

tegen om het begrip "warmtekrachtkoppeling" van toepassing te laten 

zijn in de NL-codes. 

Geen 

De overige begrippen uit deze Richtlijn worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De 

bijbehorende begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze 

begrippen in de toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de 

betekenis volgens de Europese codes. Deze begrippen leiden niet tot aanpassingen in de 

Nederlandse codes. 

 

B1.5 Begrippen uit Verordening (EU) 543/2013 - toezending en publicatie van gegevens elek-

triciteitsmarkten 
V 543/2013 2(3) "biedzone": het grootste geografische 

gebied waarin marktdeelnemers in staat zijn energie uit 

te wisselen zonder capaciteitstoewijzing  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elek-

triciteit. Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde 

betekenis. Er is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

V 543/2013 2(4) "capaciteitstoewijzing": de toewijzing 

van zoneoverschrijdende capaciteit 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elek-

triciteit. Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde 

betekenis. Er is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

V 543/2013 2(15) "expliciete toewijzing": de toewij-

zing uitsluitend van zoneoverschrijdende capaciteit, 

zonder fysieke overdracht van energie 

Het begrip "expliciete toewijzing" is niet 

gedefinieerd in de Ewet of in de Be-

grippencode elektriciteit en het wordt 

niet gebruikt in de NL-codes. Wel ge-

bruiken wij het begrip "expliciete vei-

ling". Dat is ook gedefinieerd in de Be-

grippencode elektriciteit. In de GL FCA 

wordt het begrip "veiling" wel gedefini-

eerd, maar beperkt tot aanbieden en 

toewijzen van capaciteit op lange ter-

In de Netcode elektriciteit: 

• wordt in de artikelen 5.6.7.2, 

5.6.16.1, 5.6.17.2, 5.6.23.2  "vei-

ling" vervangen door "toewijzing" 

• zijn de titels van 5.6.13, 5.6.15, 

5.6.16, 5.6.17 vervallen 

In de Begrippencode elektriciteit: 

• komt het begrip "expliciete veiling" 

met bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 
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mijn. We moeten in de NL-codes "expli-

ciete veiling" vervangen door "explicie-

te toewijzing" voor het day-ahead en 

intradaydomein en "expliciete veiling" 

in de Begrippencode elektriciteit laten 

vervallen. Datzelfde geldt ook voor 

"impliciete toewijzing"; zie V 543/2013 

2(18). Als er in de NL-codes sprake is 

van "veiling" zonder het voorvoegsel 

"expliciet" of "impliciet" moeten we dat 

wellicht vervangen door "expliciete of 

impliciete toewijzing".  

 

V 543/2013 2(17) "opwekkingseenheid": één opwekker 

van elektriciteit, behorend tot een productie-eenheid 

Het begrip "opwekkingseenheid" is niet 

gedefinieerd in de Ewet of in de Be-

grippencode elektriciteit en het wordt 

niet gebruikt in de NL-codes. Uit de 

omschrijving blijkt dat er hetzelfde mee 

bedoeld wordt als wat wij aanduiden 

als "generator".  

In de Netcode elektriciteit: 

• wordt in de artikelen 2.5.7.5 en 

in 5.2.3.1 "generatoren " vervangen 

door "opwekkingseenheden" 

V 543/2013 2(18) "impliciete toewijzing": een conges-

tiebeheersmethode waarbij tegelijk energie en zone-

overschrijdende capaciteit wordt verkregen 

Het begrip "impliciete toewijzing" is 

niet gedefinieerd in de Ewet of in de 

Begrippencode elektriciteit en het 

wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wel 

gebruiken wij het begrip "impliciete 

veiling". Dat is ook gedefinieerd in de 

Begrippencode elektriciteit. Zie ook 

hierboven bij "expliciete toewijzing.  

In de Netcode elektriciteit: 

• wordt in de artikelen 5.6.7.1, 

5.6.7.3, 5.6.13.3, 5.6.18.1, 

5.6.18.2, 5.6.21.1, 5.6.22.1, 

5.6.22.2, 5.6.23.2 "veiling" vervan-

gen door "toewijzing" 

• zijn de titels van 5.6.7.4, 5.6.18, 

5.6.19, 5.6.21, 5.6.22, 5.6.23 ver-

vallen 

• wordt in artikel 5.6.23.2 "te veilen" 

vervangen door "toe te wijzen" 

In de Begrippencode elektriciteit: 

• komt het begrip "impliciete veiling" 

met bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 

V 543/2013 2(21) "gepland": een gebeurtenis die voor-

afgaandelijk bekend is bij de primaire bezitter van de 

gegevens 

Het begrip "gepland" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-

pencode elektriciteit. Het wordt dertien keer gebruik in de NL-codes en 

in alle gevallen in de veel algemenere alledaagse betekenis van het 

woord. Nadere bespreking lijkt uit te wijzen dat deze begripsomschrij-

ving gewoon van toepassing kan zijn. De definitie is weliswaar onbe-

grijpelijk, maar het begrip wordt in de Verordening in de normale bete-

kenis gebruikt. Voor alle zekerheid zullen we juridisch advies vragen.   

Geen 

V 543/2013 2(24) "productie-eenheid": een faciliteit 

voor de opwekking van elektriciteit, bestaande uit één 

enkele opwekkingseenheid of uit een samenstel van 

opwekkingseenheden 

Het begrip "productie-eenheid" is ook 

gedefinieerd in de Begrippencode elek-

triciteit en het komt vele tientallen 

keren voor in de NL-codes. Onze be-

gripsomschrijving is niet letterlijk het-

zelfde, maar komt zakelijk gezien wel 

op hetzelfde neer. Dit begrip kan dus 

uit onze Begrippencode elektriciteit 

geschrapt worden.  

In de Begrippencode elektriciteit 

komt het begrip "productie-eenheid" met 

bijbehorende begripsomschrijving te 

vervallen 

V 543/2013 2(25) "profiel": een geografische grens 

tussen een biedzone en verschillende naburige biedzo-

Het begrip "profiel" is niet gedefinieerd In de Begrippencode elektriciteit 
wordt aan artikel 1.2, vierde lid, een 
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nes in de Ewet of in de Begrippencode elek-

triciteit. Het wordt wel enkele tiental-

len keren gebruikt in de NL-codes, maar 

steeds in een andere betekenis dan 

hier. Meestal in de betekenis van belas-

tingprofielen of verbruikersprofielen. 

Herschrijven lijkt in dit geval niet doel-

matig, gelet ook op de samenhang met 

de IcEG. Dus moet "profiel" worden 

toegevoegd aan de uitzonderingen.  

onderdeel toegevoegd: "b. profiel" 

V 543/2013 2(31) "tijd": de lokale tijd in Brussel Het begrip "tijd" is niet gedefinieerd in 

de Ewet of in de Begrippencode elektri-

citeit. Het wordt wel enkele tientallen 

keren gebruikt in de NL-codes, maar 

steeds in een andere betekenis dan 

hier. Herschrijven lijkt in dit geval niet 

doelmatig, gelet ook op de samenhang 

met de IcEG. Dus moet "tijd" worden 

toegevoegd aan de uitzonderingen.  

In de Begrippencode elektriciteit 
wordt aan artikel 1.2, vierde lid, een 
onderdeel toegevoegd: "b. tijd" 

De overige begrippen uit deze Verordening worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De 

bijbehorende begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze 

begrippen in de toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de 

betekenis volgens de Europese codes. Deze begrippen leiden niet tot aanpassingen in de 

Nederlandse codes. 

 

B1.6 Begrippen uit Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM) 
CACM 2(3) "capaciteitsberekeningsregio": een 

geografisch gebied waarbinnen een gecoördi-

neerde capaciteitsberekening wordt toegepast 

Het begrip "capaciteitsberekeningsregio" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 

de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. Het 

in de Netcode elektriciteit gebruikte "prijskoppelingsregio" is niet hetzelfde. 

Prijskoppelingsregio is bezien vanuit het punt: allocatie van capaciteit aan de 

markt. Capaciteitsberekeningsregio is bezien vanuit het punt: capaciteit be-

rekening t.b.v. allocatie van capaciteit aan de markt. 

Geen 

CACM 2(4) „scenario”:de voorziene status van 

het elektriciteitssysteem binnen een bepaald 

tijdsbestek; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit. 

Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde betekenis. Er 

is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de NL-codes. Er zijn 

geen aanpassingen nodig. 

Geen 

CACM 2(6) "toewijzingsbeperkingen": de be-

perkingen waarmee bij de capaciteitstoewijzing 

rekening moet worden gehouden om het trans-

missiesysteem binnen de operationele veilig-

heidsgrenzen te houden en die niet zijn vertaald 

in zoneoverschrijdende capaciteit of die vereist 

zijn om de efficiëntie van de capaciteitstoewij-

zing te verhogen 

Het begrip "toewijzingsbeperkingen" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de 

Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wij 

kennen wel de "transportbeperking", maar dat is duidelijk iets anders. 

Geen 

CACM 2(7) "operationele veiligheidsgrenzen": 

de aanvaardbare bedrijfsgrenzen voor veilig 

netwerkbeheer, waaronder thermische grenzen, 

spanningsgrenzen, kortsluitstroomgrenzen, 

frequentiegrenzen en grenzen met betrekking tot 

de dynamische stabiliteit 

Het begrip "operationele veiligheidsgren-

zen" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 

de Begrippencode elektriciteit en het 

wordt niet gebruikt in de NL-codes. In de 

Ewet is wel het begrip "operationele net-

werkveiligheid" gedefinieerd en dat wordt 

ook op enkele plaatsen in de Ewet ge-

bruikt. In artikel 4.2.5.14 van de Netcode 

In de Netcode elektriciteit wordt in 

artikel 4.2.5.14 "netveiligheidseisen" ver-

vangen door "operationele veiligheidsgren-

zen" 
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elektriciteit wordt het verder niet gedefi-

nieerde begrip "netveiligheid" gebruikt. 

Dat moet aangepast worden.  

CACM 2(8) „gecoördineerde nettotransmissie-

capaciteitsaanpak”:de capaciteitsberekeningsme-

thode die is gebaseerd op het beginsel van voor-

afgaande beoordeling en omschrijving van een 

maximale uitwisseling van energie tussen aanpa-

lende biedzones; 

Dit begrip wordt in de NL-codes niet gebruikt. De bijbehorende begripsom-

schrijving is niet van toepassing in de NL-codes. Als we dit begrip in de toe-

komst willen gebruiken, moeten we het gebruiken in de betekenis volgens 

de EU-codes. 

Geen 

CACM 2(9) "stroomgebaseerde aanpak" :een 

capaciteitsberekeningsmethode waarbij uitwisse-

ling van energie tussen biedzones beperkt is door 

vermogensoverdrachtverdelingsfactoren en 

beschikbare marges in kritische netwerkelemen-

ten 

Het begrip "stroomgebaseerde aanpak" is 

niet gedefinieerd in de Ewet of in de Be-

grippencode elektriciteit en het wordt 

niet gebruikt in de NL-codes. Wij gebrui-

ken hiervoor twee keer de aanduiding 

"flow based".  

In de Netcode elektriciteit wordt in de 

artikelen 5.6.1.2a en 5.6.7.1  "middels de 

flow-based methodiek" vervangen door "met 

gebruikmaking van de stroomgebaseerde aanpak" 

CACM 2(10) "onvoorziene gebeurtenis": een 

bekende en mogelijke of al voorgekomen storing 

in een element, met inbegrip van niet alleen de 

transmissiesysteemelementen maar ook de 

belangrijke netwerkgebruikers en distributienet-

werkelementen, indien deze van belang zijn voor 

de operationele veiligheid van het transmissie-

systeem 

Het begrip "onvoorziene gebeurtenis" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de 

Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. In de 

NL-codes gebruiken we "onvoorziene transportbeperking" en "onvoorziene 

omstandigheden". Beide begrippen lijken iets anders te bedoelen. 

Geen 

CACM 2(13) "remediërende maatregel": elke 

maatregel die door een TSB of door verschillen-

de TSB's manueel of automatisch wordt toege-

past om de operationele veiligheid in stand te 

houden 

Het begrip "remediërende maatregel" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de 

Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wij 

kennen wel o.a. in Netcode elektriciteit 5.1 de begrippen "maatregel" en 

"restrictie". Beide begrippen zijn niet beperkt tot maatregelen die door de 

TSB worden afgekondigd. Ze kunnen ook van een DSB komen. Aandachts-

punt: betekent "automatisch" dat ook afschakeling door frequentierelais 

hieronder vallen? Is de toepassing van de congestiemanagementprocedure 

(Netcode elektriciteit 4.2.5 en 5.1.2) als geheel ook een remidiërende maat-

regel? We gebruiken dit begrip nu niet en dus is geen aanvulling nodig. Als 

we dit begrip in de toekomst wel gaan gebruiken, dan moeten we toevoegen 

dat het ook bij de DSB van toepassing is. 

Geen 

CACM 2(14) „betrouwbaarheidsmarge”:de 

vermindering van de zoneoverschrijdende capa-

citeit om de onzekerheid binnen de capaciteitsbe-

rekening te dekken; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit. 

Het wordt in de NL-codes wel gebruikt in de hier gedefinieerde betekenis. Er 

is geen bezwaar tegen het toepassen van dit begrip in de NL-codes. Er zijn 

geen aanpassingen nodig. 

Geen 

CACM 2(16) "congestie-ontvangsten": de als 

gevolg van een capaciteitstoewijzing verkregen 

inkomsten 

Het begrip "congestie-ontvangsten" is niet 

gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-

pencode elektriciteit en het wordt niet 

gebruikt in de NL-codes. Wij gebruiken in 

Netcode elektriciteit 5.6.15 e.v. de be-

grippen "opbrengst" en "veilingop-

brengst". Dus wordt de Netcode elektrici-

teit hierop aangepast.  

In de Netcode elektriciteit: 

• Is de titel van artikel 5.6.15  komen 

te vervallen 

• wordt in artikel 5.6.15.1  "opbreng-

sten van de veiling" vervangen door 

"congestie-ontvangsten" 
• wordt in artikel 5.6.17.2  "opbrengst 

van de veiling" vervangen door "con-

gestie-ontvangsten" 
• wordt in artikel 5.6.17.2  "opbrengst 

is" vervangen door "congestie-

ontvangsten zijn" 
• wordt in de artikelen 5.6.19.5, 

5.6.19.5b en 5.6.22.2 "veilingopbreng-

sten" vervangen door "congestie-
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ontvangsten" 

CACM 2(18) "fysieke congestie": elke situatie 

waarin een netwerk zich bevindt waarin de 

voorspelde of gerealiseerde vermogensstromen 

de thermische grenzen van de elementen van het 

net en de grenzen van de spannings- of fasehoek-

stabiliteit van het elektriciteitssysteem over-

schrijden 

Het begrip "fysieke congestie" is niet ge-

definieerd in de Ewet of in de Begrippen-

code elektriciteit en het wordt niet ge-

bruikt in de NL-codes. Wij gebruiken 

"transportbeperking / beperking" en 

"congestie". Dus de NL-codeteksten met 

deze begrippen allemaal checken en zo 

nodig aanpassen.  

Het NL-begrip "transportbeperking" is 

weliswaar niet exact hetzelfde gedefini-

eerd, maar het EU-begrip "fysieke conges-

tie" beschrijft beter – namelijk met "de 

thermische grenzen van de elementen van 

het net en de grenzen van de spannings- 

of fasehoek-stabiliteit" – wat we bedoelen 

dan het NL-begrip "transportbeperking" – 

namelijk met "niet leveren binnen over-

eengekomen kwaliteitscriteria". Vandaar 

dat we voorstellen om ondanks het ogen-

schijnlijke verschil toch over te stappen op 

gebruik van de EU definitie.  

 

 

In de Tarievencode elektriciteit wordt 

in de artikelen 3.1.2, 3.2.2 en 3.2.6 

"transportbeperkingen" vervangen door 

"fysieke congestie" 
In de Netcode elektriciteit: 

• wordt in de artikelen 4.2.1.1, 

4.2.5.8, 5.1.1.7, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 

5.1.2.5, 5.6.13.1 "transportbeperkingen" 

vervangen door "fysieke congestie" 

• wordt in de artikelen 4.2.5.2, 

4.2.5.14, 5.6.13 "transportbeperking" 

vervangen door "fysieke congestie" 

• zijn de artikelen 5.5.2.5, 5.5.3.2, 

5.5.3.3, vervallen 

• wordt in artikel 5.1.1.7 "zijn" ver-

vangen door "is" 

• wordt in artikel 5.6.13.1 "optreden" 

vervangen door "optreedt" 

In de Systeemcode elektriciteit wordt 

in artikel 2.2.5 "transportbeperkingen" 

vervangen door "fysieke congestie" 

In de Begrippencode elektriciteit: 

• komt het begrip "transportbeperking" 

en de bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 

• wordt in de begripsomschrijving 

van transportdienst "transportbeper-

kingen" vervangen door "fysieke con-

gestie" 

CACM 2(19) "structurele congestie": congestie 

in het transmissiesysteem die ondubbelzinnig 

kan worden gedefinieerd, voorspelbaar is, in 

geografisch opzicht langdurig stabiel is en her-

haaldelijk onder normale elektriciteitssysteem-

omstandigheden voorkomt 

Het begrip "structurele congestie" is niet 

gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-

pencode elektriciteit en het wordt niet 

gebruikt in de NL-codes. Dit is de "conges-

tie" die wij bedoelen in onze procedure 

voor congestiemanagement . 

In de Netcode elektriciteit wordt in de 

artikelen 4.2.5.4, 4.2.5.5, 4.2.5.8, 

4.2.5.18, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.6, 

5.1.2.9 "congestie" vervangen door 

"structurele congestie" 

CACM 2(21) "order": de door een marktdeelne-

mer tot uitdrukking gebrachte intentie om ener-

gie of capaciteit onder specifieke uitvoerings-

voorwaarden te kopen of te verkopen 

Het begrip "order" is niet gedefinieerd in 

de Ewet. Wel in de Begrippencode elektri-

citeit. Het is in de CACM echter breder 

dan in de NL-codes. Het wordt in de NL-

codes maar twee keer als zelfstandig 

woord gebruikt. Verder enkele keren sa-

mengesteld als "blokorder" of "aanbod-

order". Het begrip "order" kan geschrapt 

worden in de Begrippencode elektriciteit.  

In de Begrippencode elektriciteit komt 

het begrip "order" en de bijbehorende 

begripsomschrijving te vervallen 

 

CACM 2(23) "benoemde elektriciteitsmarkt-

beheerder (NEMO)": een entiteit die door de 

bevoegde autoriteit is aangewezen om taken uit 

te voeren met betrekking tot eenvormige day-

ahead- of eenvormige intradaykoppeling 

Het begrip "benoemde elektriciteitsmarkt-beheerder (NEMO)" is niet gedefi-

nieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit en het wordt nog niet 

gebruikt in de NL-codes. Door middel van codewijzigingsvoorstel BR-16-1192 

n.a.v. de CACM-methodologie 45/57 is voorgesteld om het begrip "NEMO" 

aan de Begrippencode elektriciteit toe te voegen. In die begripsomschrijving 

is opgenomen dat we in de NL-codes met NEMO een in Nederland aangewe-

zen NEMO bedoelen. Dat begrip moet dus blijven bestaan naast het begrip 

Geen 
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uit de GL CACM. Door middel van ditzelfde voorstel is "APX" als aanduiding 

van de beurs uit de Netcode elektriciteit verwijderd. 

CACM 2(25) "transactie": één of meer gematch-

te orders 

Het begrip "transactie" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippenco-

de elektriciteit. Het wordt wel gebruikt in de NL-codes. Hoewel de definitie in 

de GL CACM staat, is deze zo geformuleerd dat hij ook op binnenlandse 

transacties past. 

Geen 

CACM 2(26) "eenvormige day-aheadkoppeling": 

het veilingsproces waarbij ingezamelde orders 

worden gematcht en zoneoverschrijdende capaci-

teit wordt toegewezen, simultaan voor verschil-

lende biedzones in de day-aheadmarkt 

Het begrip "eenvormige day-

aheadkoppeling" is niet gedefinieerd in de 

Ewet of in de Begrippencode elektriciteit 

en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. 

Wij gebruiken "dag-vooruittransporten". 

Naar aanleiding van deze begripsom-

schrijving vervangen we overal "dag-

voorruit" door "day-ahead".  

 

In de Netcode elektriciteit: 

• wordt in de artikelen 5.6.1.2, 

5.6.2.3 "capaciteit voor dag-

vooruittransporten" vervangen door 

"day-aheadcapaciteit" 
• wordt in de artikelen 5.6.1.2a, 

5.6.6.2 "capaciteitsdomein voor dag-

vooruittransporten" vervangen door 

"day-aheadcapaciteitsdomein" 
• wordt in de artikelen 5.6.6.1, 

5.6.6.2, 5.6.6.2a, 5.6.6.3, 5.6.7.3, 

5.6.8.1, 5.6.13.2, 5.6.18.1, 

5.6.18.2, 5.6.19.4, 5.6.19.5 "dag-

vooruittransporten" vervangen door 

"day-aheadtransporten" 
• Is 5.6.7.4 vervallen 

• Is de titel van 5.6.8 vervallen 

• wordt in artikel 5.6.18.1, 5.6.19.5, 

5.6.19.5a, 5.6.19.7, 5.6.22.2 "dag-

vooruitmarkten" vervangen door "day-

aheadmarkten" 
• wordt in de artikelen 5.6.19.1b, 

5.6.21.1, 5.6.22.2 "dag-vooruitmarkt" 

vervangen door "day-aheadmarkt" 

CACM 2(27) "eenvormige intradaykoppeling": 

het continue proces waarbij ingezamelde orders 

worden gematcht en zoneoverschrijdende capaci-

teit wordt toegewezen, simultaan voor verschil-

lende biedzones in de intradaymarkt 

Het begrip "eenvormige intradaykoppe-

ling" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 

de Begrippencode elektriciteit en het 

wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wij 

gebruiken "intra-dagelijkse transporten". 

Naar aanleiding van deze begripsom-

schrijving vervangen we overal "intra-

dagelijks" door "intraday". 

In de Netcode elektriciteit wordt in de 

artikelen 5.6.6.1, 5.6.6.2, 5.6.6.2a, 

5.6.6.2b, 5.6.6.3, 5.6.7.5, 

5.6.13.1a, 5.6.26.1, 5.6.26.3, 

5.6.26.4 "intra dagelijkse" vervangen 

door "intraday" 

 

CACM 2(28) "prijskoppelingsalgoritme": het 

algoritme dat bij eenvormige day-

aheadkoppeling wordt gebruikt om simultaan 

orders te matchen en zoneoverschrijdende capa-

citeit toe te wijzen 

Het begrip "prijskoppelingsalgoritme" is 

niet gedefinieerd in de Ewet of in de Be-

grippencode elektriciteit en het wordt 

niet gebruikt in de NL-codes. In Netcode 

elektriciteit 5.6.18.1 wordt "prijskoppe-

ling" gebruikt als "prijskoppelingsalgorit-

me".  

In de Netcode elektriciteit wordt in 

artikel 5.6.18.1 "prijskoppeling" ver-

vangen door "prijskoppelingsalgoritme" 

 

CACM 2(31) "clearingprijs": de prijs die is 

bepaald door op de elektriciteitsmarkt de hoogste 

aanvaarde verkooporder en de laagste aanvaarde 

kooporder te matchen 

Het begrip "clearingprijs" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippen-

code elektriciteit. Het wordt op dit moment nog wel gebruikt in de NL-codes. 

Door middel van het codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van de metho-

dologieën op basis van artikel 45 en 57 van de GL CACM zijn alle bepalingen 

met "APX-prijs" aangepast aan de definitie van "clearingprijs". 

Geen 

CACM 2(32) "geplande uitwisseling": een Het begrip "geplande uitwisseling" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Geen 
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elektriciteitsoverdracht die gepland is tussen 

geografische gebieden, voor elke markttijdseen-

heid en voor een bepaalde richting 

Begrippencode elektriciteit. Het wordt één keer  gebruikt, namelijk in artikel 

2.2.4 van de Systeemcode elektriciteit. In alle andere (enkele tientallen) ge-

vallen dat in de NL-codes sprake is van "uitwisseling", betreft het gereali-

seerde uitwisseling van energie of uitwisseling van gegevens. 

CACM 2(36) "gate-sluitingstijd van de day-

aheadmarkt": het tijdstip tot waarop orders op de 

day-aheadmarkt worden aanvaard 

Het begrip "gate-sluitingstijd van de day-

aheadmarkt" is niet gedefinieerd in de 

Ewet of in de Begrippencode elektriciteit 

en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. 

In Netcode elektriciteit 5.6.22.2 wordt 

"sluiting" gebruikt in dezelfde betekenis. 

In de Netcode elektriciteit wordt in 

artikel 5.6.22.2 "sluiting" vervangen 

door "gate-sluitingstijd" 

CACM 2(45) "overmacht": elke onvoorzienbare 

of ongebruikelijke gebeurtenis waarover een 

TSB redelijkerwijs geen controle heeft en die 

niet door een fout van de TSB is veroorzaakt, die 

met redelijke vooruitziendheid of voorzorgs-

maatregelen niet had kunnen worden voorkomen 

of kon worden verholpen en die niet kon worden 

opgelost door middel van uit technisch, financi-

eel of economisch oogpunt redelijke maatregelen 

van de TSB, die daadwerkelijk heeft plaatsge-

vonden en objectief verifieerbaar is en waardoor 

de TSB tijdelijk of definitief niet in staat is zijn 

verplichtingen uit hoofde van deze verordening 

na te komen 

Het begrip "overmacht" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrippenco-

de elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. In Netcode elektri-

citeit 6.3.2, onderdeel b, is sprake van een hier bedoelde situatie, maar niet 

beperkt tot de TSB. Als we het begrip "overmacht" in de toekomst willen 

gebruiken, moeten we in de NL-codes de scope verbreden met ook de DSB. 

Geen 

De overige begrippen uit de GL CACM worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De 

bijbehorende begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze 

begrippen in de toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de 

betekenis volgens de Europese codes. Deze begrippen leiden niet tot aanpassingen in de 

Nederlandse codes. 

 

B1.7 Begrippen uit Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) 
RfG 2(1) "entiteit": een regulerende instantie, 

andere nationale autoriteit, systeembeheerder of 

ander overeenkomstig het nationaal recht aange-

wezen openbaar of particulier lichaam; 

Het begrip "entiteit" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 
de Begrippencode elektriciteit. Het komt in de NL-codes 
voor in de woordcombinatie "fiscale entiteit" (2 maal) en 
"juridische entiteit" (2 maal). Alleen "fiscale entiteit" is 
als gedefinieerd begrip opgenomen in de Begrippencode 
elektriciteit. Het gebruik van "entiteit" past binnen het 
kader van de definitie uit de NC RfG. Het is vreemd dat in 
de NL-codes "fiscale entiteit" wel is gedefinieerd en "juri-
dische entiteit" niet. Geen aanpassingen nodig. 

Geen 

RfG 2(2) "synchrone zone": een zone de wordt 

beheerd door synchroon geïnterconnecteerde 

TSB's, zoals de synchrone zones van Continen-

taal Europa, Groot-Brittannië, Ierland - Noord-

Ierland en Noord-Europa en de elektriciteitssys-

temen van Litouwen, Letland en Estland, geza-

menlijk 'Baltische staten' genoemd, die deel 

uitmaken van een grotere synchrone zone; 

Het begrip "synchrone zone" is niet gede-
finieerd in de Ewet of in de Begrippencode 
elektriciteit en het wordt niet gebruikt in 
de NL-codes. Het begrip "synchrone zone" 
is gerelateerd aan het begrip "UCTE" in de 
Begrippencode elektriciteit. Dit dient te 
worden geschrapt, want UCTE bestaat 
niet meer.  

In de Netcode elektriciteit is 

artikel 5.5.4.4  vervallen  

In de Systeemcode elektriciteit 

wordt zijn de artikelen 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.4, 2.2.21  vervallen  

In de Samenwerkingscode elek-

triciteit wordt in artikel 14.2 

"UCTE" vervangen door "Entso-E" 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "UCTE" en 

de bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 

RfG 2(3) "spanning": het elektrisch potentiaal-

verschil tussen twee punten, gemeten als het 

Het begrip "spanning" is in de Begrippencode elektriciteit Geen 
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kwadratisch gemiddelde van de directe compo-

nent van gekoppelde spanningen bij de grondfre-

quentie; 

gedefinieerd als "spanning Uc". Het begrip "spanning" 

komt bijna 950 keer voor in de NL-codes. Meestal als 

onderdeel van een woordcombinatie. In bijna 60 gevallen 

als los woord. Het wordt lang niet altijd in de elektro-

technische betekenis gebruikt zoals het in de RfG gedefi-

nieerd is. Als het elektrotechnische begrip "spanning" 

wordt bedoeld, gebruiken we in de NL-codes soms de 

extra aanduiding Un of Uc, afhankelijk van het feit of de 

nominale of de toegekende spanning wordt bedoeld. 

Strikt genomen is het niet verantwoord om de letterlijke 

elektrotechnische betekenis uit deze definitie los te laten 

op alle gevallen in de NL-codes waar sprake is van het 

woord "spanning". Anderzijds blijkt uit de context van de 

zin doorgaans voldoende duidelijk of de elektrotechni-

sche betekenis is bedoeld. In alle gevallen dat we in de 

NL-codes het woord "spanning" gebruiken, moeten we 

ons goed afvragen wat we precies bedoelen en zo nodig 

Un of Uc toevoegen. In een ander, reeds lopend codewij-

zigingstraject wordt al voorgesteld om naast "spanning 

Uc" ook "spanning Un" aan de Begrippencode elektrici-

teit toe te voegen. 

RfG 2(4) „schijnbaar vermogen”:het product van 

spanning en stroomsterkte bij de grondfrequentie, 

vermenigvuldigd met de vierkantswortel van het 

getal drie in het geval van driefasensystemen, 

doorgaans uitgedrukt in kilovoltampère („kVA”) 

of megavoltampère („MVA”); 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-

pencode elektriciteit. Het wordt in de NL-codes wel ge-

bruikt in de hier gedefinieerde betekenis. Er is geen be-

zwaar tegen het toepassen van dit begrip in de NL-codes. 

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

RfG 2(5) "elektriciteitsproductie-eenheid": een 

synchrone elektriciteitsproductie-eenheid of een 

power park module; 

Het begrip "elektriciteitsproductie-eenheid" is niet gede-
finieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit en 
het wordt niet gebruikt in de NL-codes. Het begrip "elek-
triciteitsproductie-eenheid" is in de RfG alleen een ver-
zamelbegrip dat door verwijst naar twee andere gedefi-
nieerde begrippen. Naast het begrip "elektriciteitspro-
ductie-eenheid" is het in Verordening 543/2013 gedefini-
eerde begrip "productie-eenheid" op grond van de aan-
hef van artikel 2 van de RfG ook van toepassing. In de 
Begrippencode elektriciteit is "productie-eenheid", hoe-
wel met andere woorden, vergelijkbaar gedefinieerd als 
in Verordening 543/2013. Ter wille van de eenduidigheid 
lijkt het verstandig om het begrip "productie-eenheid" te 
harmoniseren en alleen dat begrip in de NL-codes te 
gebruiken. Zolang we het begrip "elektriciteitsproductie-
eenheid" in de NL-codes niet gebruiken, is er niets aan de 
hand. 

In de netcode 

wordt: 

•  in de artikelen 

2.4.1.3, 2.4.2.2, 

2.4.2.4, 2.4.3.1, 

2.4.4.1, 2.5.1.3, 

"generator" ver-

vangen door 

"electriciteitspro-

ductie-eenheid" 
• In de artikelen 

2.5.4.1, 2.5.4.2, 

2.5.4.3, 2.5.7.2, 

en 5.2.3.1  

"productie-

eenheid" vervan-

gen door "elec-

triciteitsproductie-

eenheid" 
 

Gee 

RfG 2(6) "elektriciteitsproductie-installatie": een 

installatie waarin primaire energie wordt omge-

zet in elektrische energie en die bestaat uit één of 

meerdere elektriciteitsproductie-eenheden die via 

één of meerdere aansluitpunten met een netwerk 

zijn verbonden; 

Het begrip "elektriciteitsproductie-installatie" is niet ge-
definieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit 
en het wordt niet gebruikt in de NL-codes. In de Ewet is 
"productie-installatie" gedefinieerd. Deze definitie is ook 
van toepassing in de NL-codes. Harmonisatie tussen de 
Ewet en de EU Verordeningen zou netter zijn. Zolang wij 

Geen 
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consequent spreken van "productie-installatie" en we 
"elektriciteitsproductie-installatie" niet gebruiken, is er 
niets aan de hand. 

RfG 2(7) "eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie": een natuurlijke of rechtspersoon die 

eigenaar is van een elektriciteitsproductie-

installatie; 

Het begrip "eigenaar van de elektriciteitsproductie-
installatie" is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Be-
grippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt in de 
NL-codes. In de NL-codes kennen we de eigenaar van een 
aangesloten (productie-)installatie niet. Wij relateren 
alles aan de aangeslotene. Dat hoeft niet per se de eige-
naar te zijn. Het is degene die de (productie-)installatie 
exploiteert c.q. het beheer erover heeft. Wel kennen we 
het in de Ewet gedefinieerde en ook in de NL-codes ge-
bruikte begrip "producent". Wellicht moeten we in de 
Netcode elektriciteit een bepaling opnemen dat waar in 
de RfG "eigenaar van een elektriciteitsproductie-
installatie" staat vermeld, we daar dezelfde partij onder 
verstaan als die in de NL-codes met "producent" of "aan-
geslotene" wordt aangeduid. Of zoiets als: de eigenaar 
mandateert zijn verantwoordelijkheid aan de aangeslo-
tene.  

 

RfG 2(11) "relevante TSB": de TSB in wiens 

regelzone een elektriciteitsproductie-eenheid, een 

verbruikersinstallatie, een distributiesysteem of 

een hoogspanningsgelijkstroomsysteem (HVDC-

systeem) op een netwerk is aangesloten of zal 

worden aangesloten op ongeacht welk span-

ningsniveau; 

Het begrip "relevante TSB" is niet gedefinieerd in de Ewet 
of in de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet 
gebruikt in de NL-codes. "TSB" is de afkorting van 
"transmissiesysteembeheerder". Dat begrip is gedefini-
eerd in Richtlijn 2009/72 en via de aanhef van artikel 2 
van de RfG dus ook van toepassing in de RfG. In de Ewet 
en dus ook in de NL-codes is vooralsnog sprake van "net-
beheerder" en "netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet". In één van de volgende fases van 
STROOM zal dat naar verwachting aangepast worden aan 
het EU begripsgebruik. Op dat moment zullen ook de 
bijbehorende begrippen in de NL-codes worden aange-
past. Waar in de RfG het voorvoegsel "relevante" wordt 
gebruikt, gebruiken we in de NL-codes vaak "betreffen-
de" of "desbetreffende". Nu in de RfG "relevante TSB" en 
"relevante systeembeheerder" als vaste woordcombina-
ties zijn gedefinieerd, zouden we serieus moeten over-
wegen om dat in de NL-codes ook te doen. Het is echter 
voor de hand liggend om dat te doen tegelijk met de 
omzetting van "netbeheerder" naar "systeembeheerder". 
Zolang de wet op dit punt nog niet is aangepast, doen wij 
dat ook nog niet. Als EZ de aanpassingen t.z.t. niet door-
voert, moeten we opnieuw de discussie voeren. 

Geen 

RfG 2(12) "netwerk": componenten en appara-

tuur die met elkaar zijn verbonden met het oog 

op de transmissie of distributie van elektriciteit; 

Het begrip "netwerk" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 
de Begrippencode elektriciteit en het wordt niet gebruikt 
in de NL-codes. De EU-codes gebruiken naast het gedefi-
nieerde "netwerk" ook regelmatig als synoniem het niet 
gedefinieerde, maar correctere "net" en ook het niet 
gedefinieerde "systeem". In de Ewet is "net" gedefini-
eerd. Ook in de NL-codes wordt "net" gebruikt i.p.v. 
"netwerk". Strikt genomen is het taalkundig onjuist om 
"netwerk" te gebruiken waar een "net" bedoeld wordt. 
De betekenissen van "net" en "netwerk" zijn immers niet 
synoniem. Een "net" betreft een samenstel van verbin-
dingen, een "netwerk" betreft een samenstel van de 
onderling verbonden entiteiten. Als het woord "netwerk" 
wordt gebruikt, worden strikt genomen de aangesloten 

Geen 
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productie-eenheden daar mede onder begrepen. Het 
woord "netwerk" wordt in de RfG vaak wel gebruikt als 
synoniem voor "net". Zolang in de Ewet het woord "net" 
is gedefinieerd, kunnen we dat in de NL-codes gewoon 
blijven gebruiken. 

RfG 2(14) "aansluitovereenkomst": een contract 

tussen de relevante systeembeheerder en de 

eigenaar van een elektriciteitsproductie-

installatie, eigenaar van een verbruikersinstalla-

tie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van 

een HVDC-systeem, dat ook de relevante loca-

tiespecificaties en specifieke technische eisen 

omvat voor de elektriciteitsproductie-installatie, 

de verbruikersinstallatie, het distributiesysteem, 

de aansluiting van het distributiesysteem of het 

HVDC-systeem; 

In de Begrippencode elektriciteit is "aan-
sluitovereenkomst" ook gedefinieerd. 
Echter niet als een overeenkomst met de 
eigenaar van de aangesloten installatie, 
maar met de aangeslotene. Overigens 
gebruiken we in de NL-codes "aansluit-
overeenkomst" en "aansluit- en trans-
portovereenkomst" naast elkaar. Het is 
beter om in de NL-codes consequent te 
spreken van "aansluit- en transportover-
eenkomst". In elk geval dient het begrip 
"aansluitovereenkomst" in de Begrippen-
code elektriciteit te vervallen. In plaats 
daarvan moet het begrip "aansluit- en 
transportovereenkomst" worden toege-
voegd, naar analogie van gas.  

Op grond van de codewijziging Periodieke 

AaansluitVermogen is in TcE 2.3.3d.2 "aan-

sluitovereenkomst" reeds vervangen door 

"aansluit- en transportovereenkomst" 

 

In de Netcode elektriciteit 

wordt in artikel 2.8.4.3 "aansluit-

overeenkomst" vervangen door 

"aansluit- en transportovereenkomst" 

In de Samenwerkingscode elek-

triciteit wordt in artikel 4 en 5 

"aansluitovereenkomst" vervangen 

door "aansluit- en transportovereen-

komst" 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "aansluitover-

eenkomst" en bijbehorende be-

gripsomschrijving te vervallen 

en wordt het begrip "aansluit- en 

transportovereenkomst" toegevoegd 

met als begripsomschrijving 

"Overeenkomst tussen een aangeslotene 

en een netbeheerder betreffende de aan-

sluiting op een net en het transport van 

elektriciteit over dat net" 

RfG 2(15) "aansluitpunt": het punt waarop de 

elektriciteitsproductie-eenheid, de verbruikersin-

stallatie, het distributiesysteem of het HVDC-

systeem is aangesloten op een transmissiesys-

teem, een offshore netwerk, een distributiesys-

teem, inclusief gesloten distributiesystemen, of 

een HVDC-systeem, als vastgelegd in de aan-

sluitovereenkomst; 

Het begrip "aansluitpunt" is niet gedefini-
eerd in de Ewet of in de Begrippencode 
elektriciteit. Het begrip "aansluitpunt" 
wordt wel op zestien plaatsen in de NL-
codes gebruikt. Wat in de RfG als "aan-
sluitpunt" is gedefinieerd, komt inhoude-
lijk overeen met ons "overdrachtspunt". 
Namelijk het grenspunt tussen aansluiting 
en installatie. In alle gevallen waar wij nu 
"aansluitpunt" gebruiken, is dat ofwel om 
het "netaansluitpunt" aan te duiden (Net-
code elektriciteit par 2.5), ofwel om het 
"overdrachtspunt" aan te duiden (Netco-
de elektriciteit 2.2.4.17, 2.8.2.1, 2.8.3.1, 
4.1.4.1, 5.5.5.2, 5.5.5.3, meestal betreft 
dat het overdrachtspunt van een net-op-
net-aansluiting) ofwel om iets aan te dui-
den wat niets met de "aansluiting" te 
maken heeft (Netcode elektriciteit 2.2.1.6, 
Meetcode elektriciteit 4.3.2.3, B3.2.2.3, 
B3.2.2.7). Het consequent hernoemen van 
overdrachtspunt in aansluitpunt en van 
aansluitpunt in een nieuw te definiëren 
begrip leidt tot zeer veel verwarring. Me-
de omdat "aansluitpunt" voor gas zelfs in 
de Gaswet is gedefinieerd. Het lijkt ons 
het meest praktisch om in de NL-codes 
consequent "netaansluitpunt" en "over-
drachtspunt" te gebruiken en "aansluit-
punt" te vermijden.  
In de Meetcode elektriciteit wordt aan-

In de Netcode elektriciteit 

wordt: 

• in artikel 2.2.1.6 "aansluitpunt" 

vervangen door "lichtpunt en 

contactdoos" 

• in de artikelen 2.5.4.5, 

2.5.7.2 "aansluitpunt" vervan-

gen door "netaansluitpunt" 

• in de artikelen 2.2.4.17, 

2.8.2.1, 2.8.3.1, 4.1.4.1, 

5.5.5.2, 5.5.5.3  "aansluitpunt" 

vervangen door "overdrachts-

punt" 

In de Meetcode elektriciteit 

wordt: 

• in artikel 4.3.2.3 "aansluitpunt" 

vervangen door "aansluitklem" 

• in artikel B3.2.2.3 "aansluitpun-

ten" vervangen door "aansluit-

klemmen" 

• in artikel B3.2.2.7 "aansluit-

punt" vervangen door "over-

drachtspunt" 
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sluitpunt een enkele keer gebruikt als 
aanduiding van het punt waar het secun-
daire deel van de meetinrichting kan wor-
den verbonden met het primaire deel van 
de meetinrichting. In die gevallen zal een 
ander "label" moeten worden gebruikt. 
N.a.v. de behandeling in het GEN is ons 
oorspronkelijke voorstel hiervoor vervan-
gen door een alternatief voorstel dat door 
VMNed is aangeleverd. 
In artikel Netcode elektriciteit 2.2.1.6 
wordt "aansluitpunt" gebruikt als verza-
melbegrip voor lichtpunten en wandcon-
tactdozen in een laagspanningsbinnenin-
stallatie. In lijn met het tweede deel van 
de desbetreffende zin wordt "aansluit-
punt" daar vervangen door "lichtpunt en 
contactdoos".    

RfG 2(18) "offshore-power park module": een 

offshore gelegen power park module met een 

offshore-aansluitpunt; 

Het begrip "offshore-power park module" is niet gedefi-
nieerd in de Ewet of in de Begrippencode elektriciteit. 
Door middel van codewijzigingsvoorstel "net op zee" is 
het begrip in de Netcode elektriciteit geïntroduceerd. 

Geen 

RfG 2(20) "werkzaam vermogen" (ook "actief 

vermogen" genoemd): de reële component van 

het schijnbaar vermogen bij de grondfrequentie, 

uitgedrukt in watt of meervouden daarvan, zoals 

kilowatt ('kW') of megawatt ('MW'); 

Het begrip "werkzaam vermogen" is niet 
gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-
pencode elektriciteit. Het wordt wel een 
enkele keer gebruikt in de NL-codes. 
Meestal is sprake van "vermogen" en 
moet uit het verband van de tekst of de 
tussen haakjes vermelde eenheid worden 
afgeleid of "werkzaam vermogen" of 
"schijnbaar vermogen" bedoeld wordt. 
Vaak wordt de aanduiding "vermogen" 
ook gebruikt als administratieve waarde in 
de woordcombinatie "gecontracteerd 
(transport)vermogen".  
Idealiter zouden we overal waar we het 
elektrotechnische begrip "werkzaam ver-
mogen" bedoelen voortaan ook "werk-
zaam vermogen" moeten schrijven. Van-
wege de hoeveelheid gevallen, met name 
in de Meetcode elektriciteit, kiezen we 
voor een alternatieve oplossing, namelijk 
een artikel in de Begrippencode elektrici-
teit waaruit blijkt dat waar in de codes 
sprake is van "vermogen" we daar "werk-
zaam vermogen" bedoelen, zoals gedefi-
nieerd in de NC RfG. Dus als we "schijn-
baar vermogen" bedoelen, moeten we dat 
uitschrijven. 

In de Begrippencode elektrici-

teit wordt aan artikel 2.1 een 

zesde lid toegevoegd:  

"waar in de voorwaarden bedoeld in de 

artikelen 27, 31 en 54 van de Elektrici-

teitswet 1998 sprake is van vermogen 

wordt hetzelfde bedoeld als met werk-

zaam vermogen zoals gedefinieerd in 

artikel 2, twintigste lid van de NC RfG" 

 

RfG 2(22) "frequentie": de elektrische frequentie 

van het systeem, uitgedrukt in hertz, meetbaar in 

alle delen van de synchrone zone uitgaande van 

een consistente waarde voor het systeem in een 

tijdsduur van seconden, met slechts geringe 

verschillen tussen verschillende meetlocaties. De 

nominale waarde is 50 Hz; 

Het begrip "frequentie" is niet gedefini-
eerd in de Ewet of in de Begrippencode 
elektriciteit. Het begrip wordt op diverse 
plaatsen gebruikt in de NL-codes. Meestal 
in de bovengenoemde betekenis. Echter 
ook in twee andere betekenissen, name-
lijk als "frequentie van stroomonderbre-
kingen" en als "frequentiedomein" van 

In de Netcode elektriciteit 

wordt in artikel 6.1.2 "frequentie en 

de gemiddelde duur van de onderbreking" 
vervangen door "onderbrekingsfre-

quentie en de gemiddelde onderbrekings-

duur" 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "richtfrequen-
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een Fourier-analyse. Als het begrip "fre-
quentie" uit de RfG van toepassing ver-
klaard wordt in de NL-codes, zullen dus 
voor deze andere betekenissen van fre-
quentie andere omschrijvingen moeten 
worden toegepast. Overigens is in de Be-
grippencode elektriciteit het begrip "richt-
frequentie" gedefinieerd. Dat begrip 
wordt echter nergens in de NL-codes ge-
bruikt en kan derhalve vervallen. N.B. in 
Netcode elektriciteit 6.1.2 slaat onderbre-
kingsfrequentie op transportdienst en niet 
op onderbreking. Deze hele paragraaf zou 
overigens uit de Netcode elektriciteit ver-
wijderd moeten worden, want hierin 
staan verplichtingen tussen NB's en ACM 
en niet tussen de NB en de aangeslotene. 

tie" en bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 

RfG 2(23) "statiek": de verhouding tussen een 

frequentieverandering in stationaire toestand en 

de daaruit resulterende verandering van het 

opgewekte werkzame vermogen in stationaire 

toestand, uitgedrukt in procenten. De frequentie-

verandering wordt uitgedrukt als een verhouding 

ten opzichte van de nominale frequentie, en de 

verandering van het werkzaam vermogen wordt 

uitgedrukt als een verhouding ten opzichte van 

de maximumcapaciteit of het feitelijk werkzaam 

vermogen op het moment dat de relevante drem-

pelwaarde is bereikt; 

Het begrip "statiek" is gedefinieerd in de 
Begrippencode elektriciteit met de toe-
voeging "(van de primaire regeling)". 
Daarnaast is het begrip "spanningsstatiek" 
gedefinieerd. In dit geval gaat het om de 
frequentiestatiek. Op één plaats in de 
Netcode elektriciteit wordt "statiek" ge-
bruikt in de betekenis van "spanningssta-
tiek". Dat dient dus aangepast te worden. 
Voor "spanningsstatiek" zie verder onder 
RfG 2(57) "helling".  

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "statiek (van 

de primaire regeling)" en bijbeho-

rende begripsomschrijving te 

vervallen 

RfG 2(28) „blindvermogen” (ook „reactief 

vermogen” genoemd): de imaginaire component 

van het schijnbaar vermogen bij de grondfre-

quentie, doorgaans uitgedrukt in kilovar 

(„kVAr”) of megavar („MVAr”); 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-

pencode elektriciteit. Het wordt in de NL-codes wel ge-

bruikt in de hier gedefinieerde betekenis. Er is geen be-

zwaar tegen het toepassen van dit begrip in de NL-codes. 

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

RfG 2(30) „draaistroomgenerator”: een apparaat 

dat mechanische energie omzet in elektrische 

energie door middel van een roterend magnetisch 

veld; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet 

of in de Begrippencode elektriciteit. In 

Netcode elektriciteit 2.4.4.4 wordt "draai-

stroommachine" gebruikt in de hier gede-

finieerde betekenis. Er is geen bezwaar 

tegen het toepassen van dit begrip in de 

NL-codes. Dus Netcode elektriciteit 2.4.4.4 

aanpassen. 

Geen  

RfG 2(31) „stroom”: de snelheid waarmee elek-

trische lading zich verplaatst, gemeten als het 

kwadratisch gemiddelde van de normale compo-

nent van de fasestroom bij de grondfrequentie; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-

pencode elektriciteit. Het wordt in de NL-codes wel ge-

bruikt in de hier gedefinieerde betekenis. Er is geen be-

zwaar tegen het toepassen van dit begrip in de NL-codes. 

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Geen 

RfG 2(35) "frequentieregeling": het vermogen 

van een elektriciteitsproductie-eenheid of 

HVDC-systeem om het opgewekte werkzame 

vermogen, in reactie op een gemeten afwijking 

van de systeemfrequentie ten opzichte van de 

referentiewaarde, aan te passen teneinde de 

systeemfrequentie stabiel te houden; 

Het begrip "frequentieregeling" is niet 
gedefinieerd in de Ewet of in de Begrip-
pencode elektriciteit en het wordt niet 
gebruikt in de NL-codes. In de Begrippen-
code elektriciteit is wel het begrip "fre-
quentievermogensregeling" gedefinieerd. 
Dat wordt overigens slechts één keer in de 
NL-codes gebruikt.  

In de Systeemcode elektriciteit 

wordt in artikel 3.9.1 "frequentie-

vermogensregeling" vervangen door 

"frequentieregeling" 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "frequentie-

vermogensregeling" en bijbehoren-

de begripsomschrijving te ver-
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vallen 

RfG 2(39) "dode band van de frequentierespons": 

het bewust aangebrachte interval waarbinnen de 

frequentieregeling niet reageert; 

Het begrip "dode band van de frequentie-
respons" is niet gedefinieerd in de Ewet of 
in de Begrippencode elektriciteit en het 
wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wel is 
in de Begrippencode elektriciteit het be-
grip "dode band" gedefinieerd. Dat begrip 
wordt vier maal gebruikt in de NL-codes.  

 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "dode band" 

en bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 

RfG 2(40) "ongevoeligheid van de frequentieres-

pons": de inherente karakteristiek van het regel-

systeem, gespecificeerd als de minimumgrootte 

van de verandering van de frequentie of het 

ingangssignaal die resulteert in een verandering 

van het uitgangsvermogen of het uitgangssignaal; 

Het begrip "ongevoeligheid van de fre-
quentierespons" is niet gedefinieerd in de 
Ewet of de Begrippencode elektriciteit en 
het wordt niet gebruikt in de NL-codes. 
Wel is in de Begrippencode elektriciteit 
"ongevoeligheid primaire regeling" gede-
finieerd. Dat begrip wordt slechts eenmaal 
gebruikt in de NL-codes. Het thans ge-
bruikte begrip "ongevoeligheid primaire 
regeling" dient te vervallen.  

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "ongevoelig-

heid primaire regeling" en bijbeho-

rende begripsomschrijving te 

vervallen 

RfG 2(43) "eilandbedrijf": het onafhankelijk 

bedrijf van een geheel netwerk of een deel van 

een netwerk dat geïsoleerd is na te zijn ontkop-

peld van het geïnterconnecteerde systeem, waar-

bij minimaal één elektriciteitsproductie-eenheid 

of HVDC-systeem vermogen levert aan dit 

netwerk en de frequentie en spanning regelt; 

Het begrip "eilandbedrijf" is niet gedefini-
eerd in de Ewet of in de Begrippencode 
elektriciteit. Het wordt wel gebruikt in 
Netcode elektriciteit 2.4.3.1. Het lijkt er op 
dat de RfG onder eilandbedrijf iets anders 
verstaat dan wij, namelijk het zelfstandig 
blijven functioneren van een deelnet in 
plaats van van een productie-eenheid.  

Geen 

 

RfG 2(44) "eigenbedrijfsituatie": de bedrijfsvoe-

ring die waarborgt dat elektriciteitsproductie-

installaties in hun eigen energiebehoefte kunnen 

voorzien wanneer een systeemstoring resulteert 

in de ontkoppeling van de elektriciteitsproductie-

eenheden van het systeem en overschakelen naar 

de eigenbedrijfsvoorziening; 

Het begrip "eigenbedrijfsituatie" is niet gedefinieerd in de 
Ewet of in de Begrippencode elektriciteit. Het begrip wordt 
niet letterlijk gebruikt in de NL-codes, maar wel circa tien 
keer duidelijk herkenbaar omschreven. Daar wordt dan ech-
ter vooral de installatie ten behoeve van het kunnen uitvoe-
ren van de eigenbedrijfsituatie bedoeld en niet de bedrijfs-
voering ervan. 

Geen 

RfG 2(45) "black-start-mogelijkheden": de 

capaciteit van een elektriciteitsproductie-eenheid 

om zich te herstellen na een totale afschakeling, 

met behulp van een daarvoor specifiek bestemde 

noodvoeding zonder enige levering van elektri-

sche energie van buiten de elektriciteitsproduc-

tie-installatie; 

Het begrip "black-start-mogelijkheden" is 
niet gedefinieerd in de Ewet of in de Be-
grippencode elektriciteit. Wel kent de 
Begrippencode elektriciteit het begrip 
"black-start-voorziening". Dat begrip komt 
echter in de NL-codes verder niet voor. 
Het dient daarom uit de Begrippencode 
elektriciteit verwijderd te worden.  

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "black-start-

voorziening" en bijbehorende 

begripsomschrijving te vervallen 

RfG 2(48) "bekrachtigingsregelsysteem": een 

teruggekoppeld regelsysteem dat de synchrone 

generator en het bekrachtigingssysteem daarvan 

omvat; 

Het begrip "bekrachtigingsregelsysteem" 
is niet gedefinieerd in de Ewet of in de 
Begrippencode elektriciteit en het wordt 
niet gebruikt in de NL-codes. Wel wordt 
één maal het begrip "bekrachtigingscir-
cuit" gebruikt in dezelfde betekenis. 

Geen 

 

RfG 2(53) "automatische spanningsregeling" of 

"AVR" ("automatic voltage regulator"): de 

continu in bedrijf zijnde automatische apparatuur 

ter regeling van de klemspanning van een syn-

chrone elektriciteitsproductie-eenheid door 

middel van vergelijking van de feitelijke klem-

spanning met een referentiewaarde en regeling 

van de uitgang van een bekrachtigingsregelsys-

Het begrip "automatische spanningsrege-
ling" is niet gedefinieerd in de Ewet of in 
de Begrippencode elektriciteit en het 
wordt niet gebruikt in de NL-codes. Wel is 
in de Begrippencode elektriciteit het be-
grip "spanningsregeling" gedefinieerd. Het 
begrip "spanningsregeling" dient dan te 

In de Netcode elektriciteit 

wordt in de artikelen 2.5.4, 

2.5.7.5 "spanningsregeling" vervan-

gen door "automatische spanningsre-

geling" 

In de Netcode elektriciteit 
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teem; vervallen in de Begrippencode elektriciteit 
en op de plaatsen waar het begrip ge-
bruikt wordt in de NL-codes dient het 
aangepast te worden.  

wordt in de artikelen 2.5.4.1, 

5.2.2.1 "primaire spanningsregeling" 

vervangen door "automatische 

spanningsregeling" 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "spanningsre-

geling" en bijbehorende begrips-

omschrijving te vervallen 

RfG 2(56) "arbeidsfactor": de verhouding tussen 

de absolute waarde van het werkzaam vermogen 

en het schijnbaar vermogen; 

Het begrip "arbeidsfactor" is vrijwel iden-
tiek gedefinieerd in de Begrippencode 
elektriciteit en het wordt op diverse plaat-
sen gebruikt in de NL-codes. Het begrip 
"arbeidsfactor" in de Begrippencode elek-
triciteit dient te vervallen.  

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "arbeidsfactor" 

en bijbehorende begripsom-

schrijving te vervallen 

RfG 2(57) "helling": de verhouding tussen de 

verandering in spanning, gebaseerd op de nomi-

nale spanning, en de toename van het blindver-

mogen van nul tot het maximale blindvermogen, 

gebaseerd op het maximale blindvermogen; 

Het begrip "helling" is niet gedefinieerd in 
de Ewet of in de Begrippencode elektrici-
teit. Het wordt in deze betekenis gebruikt 
in artikel 2.6.7 van de Netcode elektrici-
teit. Op twee andere plaatsen in de Net-
code elektriciteit wordt hetzelfde feno-
meen aangeduid met "spanningsstatiek". 
Deze twee artikelen kunnen aangepast 
worden en het begrip "spanningsstatiek" 
kan in de Begrippencode elektriciteit ge-
schrapt worden.  

In de Netcode elektriciteit 

wordt in artikel 2.5.4.1 "span-

ningsstatiek" vervangen door "hel-

ling" 

In de Netcode elektriciteit 

wordt in artikel 5.2.2.1 "statiek" 

vervangen door "helling" 

In de Begrippencode elektrici-

teit komt het begrip "spanningssta-

tiek" en bijbehorende begrips-

omschrijving te vervallen 

 

De overige begrippen uit de NC RfG worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De bijbehorende 

begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze begrippen in de 

toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de betekenis volgens 

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

 

B1.8 Begrippen uit Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) 

Let op: het Nederlandse woord "installatie" wordt in de NC DCC gebruikt als vertaling van tenminste 

vier verschillende Engelse woorden, namelijk facility, installation, plant en site. De eerste indruk is dat 

alleen in geval van de vertaling van "facility" het begrip "installatie" overeenkomt met het begrip "instal-

latie" zoals het in onze Begrippencode elektriciteit is gedefinieerd.   

 
DCC 2(5) "gesloten distributiesysteem": een 

distributiesysteem dat op grond van artikel 28 

van Richtlijn 2009/72/EG door nationale regule-

rende instanties of andere bevoegde autoriteiten 

als gesloten distributiesysteem wordt aange-

merkt, indien de lidstaat daarin voorziet, en dat 

elektriciteit distribueert binnen een geografisch 

afgebakende industriële of commerciële locatie 

of een locatie met gedeelde diensten en dat niet-

huishoudelijke afnemers van elektriciteit voor-

ziet, onverminderd incidenteel gebruik door een 

klein aantal huishoudens die gevestigd zijn in de 

zone die door het systeem bediend wordt en die 

werkzaam zijn bij of vergelijkbare betrekkingen 

hebben met de eigenaar van het systeem; 

Het "gesloten distributiesysteem" is in de 

Ewet gedefinieerd op grond van Richtlijn 

2009/72/EG. De definitie uit de Ewet is 

concreter dan de bovenstaande. Dus voe-

gen we "gesloten distributiesysteem" toe 

aan artikel 1.2(5) van de Begrippencode 

elektriciteit.  

In de Begrippencode elektriciteit wordt 

aan artikel 1.2, vijfde lid, een onderdeel 

toegevoegd: "c. gesloten distributiesysteem"  

 

 

 

DCC 2(8) "maximale importcapaciteit": het Het begrip "maximale importcapaciteit" Geen 
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maximale ononderbroken werkzame vermogen 

dat een transmissiegekoppelde verbruikersinstal-

latie of een transmissiegekoppelde distributie-

installatie op het aansluitpunt uit het net kan 

verbruiken en dat is gespecificeerd in de aan-

sluitovereenkomst of is overeengekomen tussen 

enerzijds de relevante systeembeheerder en 

anderzijds de eigenaar van de transmissiegekop-

pelde verbruikersinstallatie of de beheerder van 

het transmissiegekoppelde distributiesysteem; 

komt één keer voor in artikel 5.7.1.10 van 

de Netcode elektriciteit. In Netcode elek-

triciteit 5.7.1.7 is sprake van de "maximale 

waarde voor de importcapaciteit". In Net-

code elektriciteit 5.6.13.3 is sprake van 

""importcapaciteit". In al deze artikelen 

heeft het betrekking op landgrensover-

schrijdende verbindingen (en dus geen 

interconnnectoren ). 

 

 

DCC 2(9) "maximale exportcapaciteit": het 

maximale ononderbroken werkzame vermogen 

dat een transmissiegekoppelde verbruikersinstal-

latie of een transmissiegekoppelde distributie-

installatie op het aansluitpunt in het net kan 

voeden en dat is gespecificeerd in de aansluit-

overeenkomst of is overeengekomen tussen 

enerzijds de relevante systeembeheerder en 

anderzijds de eigenaar van de transmissiegekop-

pelde verbruikersinstallatie of de beheerder van 

het transmissiegekoppelde distributiesysteem; 

Het begrip "maximale exportcapaciteit" 

komt één keer voor in artikel 5.7.1.11 van 

de Netcode elektriciteit, maar heeft daar 

betrekking op interconnectoren. Dat arti-

kel moet dus aangepast worden. Zie vori-

ge. 

 

Geen 

 

De overige begrippen uit de NC DCC worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De bijbehorende 

begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze begrippen in de 

toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de betekenis volgens 

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

 

B1.9 Begrippen uit Verordening (EU) 2016/1447 (NC HVDC) 

Geen enkel in de NC HVDC gedefinieerd begrip wordt in de Nederlandse codes gebruikt. De 

bijbehorende begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze 

begrippen in de toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de 

betekenis volgens de Europese codes. Deze begrippen leiden niet tot aanpassingen in de 

Nederlandse codes. 

 

B1.10 Begrippen uit Verordening (EU) 2016/1719 (GL FCA) 
FCA 2(5) "veiling": het proces van het aanbieden 

van zoneoverschrijdende capaciteit op lange 

termijn en het toewijzen daarvan aan marktdeel-

nemers die een bod doen; 

Het begrip "veiling" is niet gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998 of in de 

Begrippencode elektriciteit. Het wordt tientallen keren gebruikt in de Neder-

landse codes, echter niet in de hier gedefinieerde betekenis. Naar aanleiding 

van de begrippen "expliciete toewijzing" en "impliciete toewijzing" is "vei-

ling" voor het day-ahead en intradaydomein in de Nederlandse codes ver-

vangen door "toewijzing". Zie paragraaf 2.5 van deze bijlage, de artikelen 

2(15) en 2(18). Voor het jaar- en maanddomein wordt veiling gehandhaafd. 

 

FCA 2(7) "nominatie": kennisgeving aan de 

respectievelijke TSB's betreffende het gebruik 

van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange 

termijn door een houder van fysieke transmissie-

rechten en de desbetreffende tegenpartij, of een 

gemachtigde derde; 

Het begrip "nominatie" is niet gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998 of in 

de Begrippencode elektriciteit. Het wordt drie keer gebruikt in de Neder-

landse codes. In Netcode elektriciteit 5.6.11.1 wordt "nominatie" in de code-

tekst gedefinieerd in dezelfde betekenis als in de GL FCA. Deze indirecte 

begripsomschrijving kan er uit als in de Begrippencode verwezen wordt naar 

de begrippen uit de GL FCA. Netcode elektriciteit 5.6.11.1 aanpassen stuk 

tussen haakjes nu weg; de rest wordt aangepast in een a.s. najaar in te die-

nen codewijzigingsvoorstel ter implementatie van de methodologieën HAR 

en SAP o.b.v. de GL FCA. 
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De overige begrippen uit de GL FCA worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De bijbehorende 

begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze begrippen in de 

toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de betekenis volgens 

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

 

B1.11 Begrippen uit Verordening (EU) 2017/1485 (GL SO) 

 
SO 3.2(1) „operationele veiligheid”: geschiktheid 

van het transmissiesysteem om in de normale 

toestand te blijven functioneren of zo snel moge-

lijk weer in de normale toestand terug te keren, 

welke geschiktheid wordt gekenmerkt door 

operationeleveiligheidsgrenzen; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. De Ewet kent wel het begrip "operationele netwerkvei-

ligheid". Dat is vergelijkbaar, maar iets minder concreet gedefinieerd. Zie 

ook CACM 2(7): "operationeleveiligheidsgrenzen". Suggestie: Aan EZ voor-

stellen om het begrip "operationele netwerkveiligheid" in de Ewet te wijzi-

gen in "operationele veiligheid". Ook als EZ niet synchroniseert, gaat er niets 

mis. De begrippen bijten elkaar niet. Wij kunnen desgewenst gewoon het 

begrip uit de GL SO gebruiken. 

Geen 

SO 3.2(2) „beperking”: situatie waarin een 

remediërende maatregel moet worden opgesteld 

en uitgevoerd om binnen de operationeleveilig-

heidsgrenzen te kunnen blijven; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt elf 

keer voor in de NL-codes. Soms in algemene betekenis. Dan kan het dus 

gewoon blijven staan. Soms in een aan deze definitie gerelateerde beteke-

nis. Daarbij heb ik het gevoel heb dat wij de remediërende maatregel soms 

de beperking noemen. In de Meetcode komt het twee keer voor in algeme-

ne betekenis, in de Systeemcode 3 keer, eveneens in algemene betekenis. In 

de Netcode komt het 6 keer voor. In 2.5.1.3 en 5.6.19.4 algemeen, in 5.7.2.1, 

5.7.2.2 en 5.7.4.4 (2x) in de hier bedoelde betekenis. Er zijn geen aanpassin-

gen nodig. 

Geen 

SO 3.2(3) „N-situatie”: situatie waarin geen 

enkel element van het transmissiesysteem niet 

beschikbaar is vanwege een uitvalsituatie; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet wet of in de NL-codes. Het komt 

niet voor in NL-codes. De N-situatie wordt in de Netcode elektriciteit 4.1.4.5 

/ 4.1.4.6 omschreven als volledig in bedrijf zijnd net. Deze bepalingen zullen 

uit de NL-codes verdwijnen zodra de AMvB onder het wetsvoorstel Vet in 

werking treedt.  

Geen 

5. „normale toestand”: situatie waarin het sys-

teem binnen de operationeleveiligheidsgrenzen in 

de N-situatie functioneert en nadat zich een 

uitvalsituatie uit de lijst van uitvalsituaties heeft 

voorgedaan, met inachtneming van het effect van 

nde beschikbare remediërende maatregelen;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet wet of in de NL-

codes. Het komt niet voor in de NL-codes.  

Wij kennen wel de "normale bedrijfstoestand". Die 

wordt op twee manieren gebruikt. Enerzijds in de alge-

mene betekenis van "er is niets bijzonders aan de hand" 

en dan is het geldig voor alle netten. Dit betreft de arti-

kelen TcE 3.1.3 en 3.7.6, NcE 2.1.4.3, 5.2.2.1        Ander-

zijds expliciet gekoppeld aan de enkelvoudige storingsre-

serve en dan alleen geldend voor netten van 110 kV en 

hoger. In deze laatste betekenis is het hetzelfde als de 

"normale toestand" uit de GL SO. Dus alleen in de laatst-

bedoelde situaties moeten we "normale bedrijfstoe-

stand" vervangen door "normale toestand".  

Het begrip "normale bedrijfstoestand" wordt gebruikt in 

NcE 5.7.1a.10, maar dat artikel is een dubbeling  t.o.v. de 

definitie in de BcE. Dat artikel kan dus vervallen.  

  

In de Netcode elektrici-

teit: 

-is 5.7.1.9 vervallen 

- is 5.7.3.5 “normale 

bedrijfstoestand” ver-

vangen door “normale 

toestand”. 

- is 5.5.2.2 "normale 

omstandigheden" ver-

vangen door "normale 

toestand". 

- is 5.7.1a.10 vervallen. 

Artikel ScE 2.2.24 is ver-

vallen.  

In BcE wordt "(normale 

bedrijfstoestand met) 

…." vervangen door 

"(normale toestand met) 

…"  

6. „frequentiebegrenzingsreserves” of „FCR” 

(frequency containment reserves): werkzaam-

vermogensreserves die beschikbaar zijn voor 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt niet voor in de NL-codes.  

FCR is identiek aan ons primair reservevermogen. FCP 

In TcE 3.3.2a, ScE 2.1.7, 

2.1.8, 2.1.22, 2.2.20 

wordt "primaire reserve" 
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begrenzing van de systeemfrequentie nadat zich 

een onbalans heeft voorgedaan;  

(zie definitie 114) is identiek aan onze primaire regeling. 

De verwoording in de NL codes is niet overal identiek. 

Vertaaltabel: 

Primaire reserve  = FCR 

Primair (reserve)vermogen = FCR 

Primaire regeling  = FCP (zie 114) 

Primaire reactie  = activering van de FCR 

Primaire bijdrage  = activering van de FCR 

Voor ScE 2.1.6 en 2.2.21 zie definitie 113 

of "primair reservever-

mogen" vervangen door 

"FCR". 

In ScE 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 

2.1.8  is "primaire reac-

tie" of "primaire bijdra-

ge" vervangen door "ac-

tivering van de FCR". 

In BcE vervalt "primair 

reservevermogen" 

7. „frequentieherstelreserves” of „FRR” (fre-

quency restoration reserves): werkzaamvermo-

gensreserves die beschikbaar zijn om de nomina-

le systeemfrequentie te herstellen en om, voor 

een synchrone zone die uit meer dan één LFC- 

zone bestaat, de geplande waarde voor de ver-

mogensbalans te herstellen; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt niet voor in de NL-codes.  

In de NL-codes regel- en reservevermogen vervangen 

door FRR 

TcE 3.2.2a 

ScE 3.7.7.a / 3.9.1 / 3.9.9 

8. „vervangingsreserves” of „RR” (replacement 

reserves): werkzaamvermogensreserves die 

beschikbaar zijn om het vereiste niveau van de 

FRR te herstellen of te ondersteunen dat nodig is 

voor aanvullende systeemonbalansen, met inbe-

grip van productiereserves;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Dit soort reserve passen we in NL niet toe. 

Geen 

14. „N-1-criterium”: regel volgens welke de 

elementen die binnen de regelzone van een TSB 

blijven functioneren nadat zich een uitvalsituatie 

heeft voorgedaan, de nieuwe operationele situatie 

moeten kunnen opvangen zonder de operatione-

leveiligheidsgrenzen te overschrijden;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Je zou kunnen zeggen dat in de NL-codes het N-1-

criterium voor ontwerp is omschreven in NcE 4.1.4 en voor bedrijfsvoering in 

NcE 5.5.2, maar het label "N-1-criterium" gebruiken we niet. Genoemde 

paragrafen gaan naar verwachting vervallen als de AMvB onder VET in wer-

king treedt. Dus geen wijziging nodig.  

Geen 

17. „alarmtoestand”: toestand van het systeem 

wanneer het zich binnen de operationeleveilig-

heidsgrenzen bevindt, maar een uitvalsituatie uit 

de lijst van uitvalsituaties is waargenomen waar-

bij, mocht die zich daadwerkelijk voordoen, de 

beschikbare remediërende maatregelen niet 

toereikend zijn om de normale toestand te hand-

haven;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

De alarmtoestand is niet hetzelfde als de "verstoorde bedrijfstoestand" in 

ScE 2.2.5.c . Alarmtoestand is wel verstoorde bedrijfstoestand, maar ver-

stoorde bedrijfstoestand is niet per se een alarmtoestand.    

Geen 

19. „zonale regelfout” of „ACE” (area control 

error): som van de vermogensregelfout („ΔP”), 

ofwel het realtimeverschil tussen de gemeten 

feitelijke realtimewaarde van de vermogensuit-

wisseling („P”) en het regelprogramma („P0”) 

van een specifieke LFC-zone of specifiek LFC-

blok en de frequentieregelfout („K*Δf”), ofwel 

het product van de K-factor en de frequentieaf-

wijking van die specifieke LFC-zone of dat 

specifieke LFC-blok, waarbij de zonale regelfout 

gelijk is aan ΔP+K*Δf;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt niet voor in de NL-codes.  

Het in onze BcE gedefinieerde "onbalans buitenland" lijkt 

overlappend te zijn met dit begrip. De woordgroep "on-

balans buitenland" wordt echter nergens gebruikt in de 

NL codes, dus dit begrip kan in de BcE vervallen. 

In de BcE vervalt het 

begrip "onbalans buiten-

land" 

21. „spanningsregeling”: manuele of geautomati-

seerde regelacties op het productieknooppunt, op 

de eindknooppunten van de AC-lijnen of HVDC-

systemen, op transformatoren of andere appara-

tuur die zijn bedoeld om de ingestelde spanning 

of de ingestelde waarde van het blindvermogen 

te handhaven;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet. Wel in de Begrippencode elektrici-

teit, maar niet hetzelfde. Het komt daarnaast vier keer voor in de NL-codes. 

Echter niet altijd in deze betekenis. Wel altijd als automatische spanningsre-

geling. Naar aanleiding van begrip 53 uit de NC RfG hebben we in alle geval-

len "automatische" aan "spanningsregeling" toegevoegd in de NL codes.  

Geen 

22. „black-outtoestand”: toestand van het sys-

teem wanneer het gehele transmissiesysteem of 

een deel daarvan niet meer werkt; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt niet voor in de NL-codes. In ScE 2.1.1 

In ScE 2.1.1 wordt "totale 

uitval (black-out) van dat 
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wordt met de zinsnede "totale uitval (black-out) van dat 

systeem" hetzelfde bedoeld als met definitie 22. 

systeem" vervangen door 

"black-outtoestand" 

In BcE definitie "black-

out" verwijderen. 

25. „invloedsfactor”: numerieke waarde ter 

kwantificering van het grootste effect van een 

niet-beschikbaarheid van een element van een 

transmissiesysteem dat zich buiten de regelzone 

van een TSB bevindt, uitgezonderd interconnec-

toren, en dat zich uit in de vorm van een wijzi-

ging in de elektriciteitsstromen of spanning als 

gevolg van die niet-beschikbaarheid, op om het 

even welk element van het transmissiesysteem. 

Hoe hoger deze waarde, hoe groter het effect;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt twee 

keer voor in de NL-codes in de hier genoemde betekenis, namelijk in Netco-

de elektriciteit 5.7.1a.12 en 5.7.1a.13. Geen aanpassing in de NL-codes no-

dig. 

Geen 

28. „kritische kortsluittijd”: maximale duur van 

een fout waarbinnen de stabiele werking van het 

transmissiesysteem gehandhaafd blijft;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet, wel in de Be-

grippencode elektriciteit. Het komt daarnaast drie keer 

voor in de NL-codes  (NcE 2.4.2.4, ScE 2.1.16) . In ScE 

2.1.16 komen ze te vervallen vanwege de NLE o.b.v. de 

NC RfG m.b.t. fault ride through. KKT is in de BcE gedefi-

nieerd voor het gebruik in ScE 2.1.16. Daarom kan hij 

vervallen. In NcE 2.4.2.4 wordt het in een iets ander ver-

band gebruikt. Om verwarring te voorkomen herschrij-

ven we NcE 2.4.2.4 zo dat het begrip KKT niet meer ge-

bruikt wordt.  

In BcE vervalt "KKT" 

In NcE 2.4.2.4 wordt "van 

de kritische kortsluittijd" 

vervangen door "blijkt 

dat" 

29. „fout”: alle soorten kortsluitingen (een-, 

twee- en driefasig, met en zonder aarde), een 

defecte geleider, een onderbroken circuit of een 

intermitterende verbinding resulterend in de 

permanente niet-beschikbaarheid van het aange-

taste element van het transmissiesysteem;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt verschillende keren voor in de NL-

codes. Meestal in de betekenis van "uitglijder" en niet in 

de elektrotechnische betekenis. In de McE ook in relatie 

tot de onnauwkeurigheid van de meetinrichting of van 

de stroom- of spanningstrafo's. Dat blijkt dan voldoende 

uit het verband waardoor er geen aanpassing nodig is. 

Op enkele plaatsen wordt het wel gebruikt in de elektro-

technische betekenis, onder meer in de conceptteksten 

uit het dossier "veiligheid laagspanning". Moeten we in 

de NL-codes de SO-definitie van overeenkomstige toe-

passing verklaren op distributiesystemen?  

In BcE opnemen dat 29 

van overeenkomstige 

toepassing is op distribu-

tiesystemen en installa-

ties 

31. „storing”: niet-geplande gebeurtenis als 

gevolg waarvan het systeem van de normale 

toestand kan afwijken;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt tientallen keren voor in de NL-codes en 

ook nog tientallen keren in samengestelde woorden. 

Vaak ook als combinatie "enkelvoudige storing".  

In NL begrippencode is "storing" gedefinieerd, maar 

verwijst letterlijk door naar het gedefinieerde "verstoor-

de bedrijfstoestand". In de meeste gevallen is bij het 

gebruik van het woord "storing" niet per se de "ver-

stoorde bedrijfstoestand" bedoeld.    

En overigens wordt de woordgroep "verstoorde bedrijf-

stoestand" slechts één keer gebruikt, nl. in ScE 2.2.5.c 

"storing" en "verstoorde bedrijfstoestand" kunnen ver-

vallen in NL Begrippencode. In ScE 2.2.5.c "verstoorde 

bedrijfstoestand" is minder ruim dan begrip 31. Dus we 

kunnen niet vervangen door "storing". Het woordje 

"kan" in begripsomschrijving 31 impliceert namelijk dat 

het optreden van een storing nog niet per se hoeft te 

leiden tot een alarmtoestand, noodtoestand, blackout-

In de BcE vervallen de 

begrippen "storing" en 

"verstoorde bedrijfstoe-

stand". 

In ScE 2.2.5.c wordt "een 

verstoorde bedrijfstoe-

stand" vervangen door 

"een systeemtoestand 

ontstaat die afwijkt van 

de normale toestand".   
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toestand of hersteltoestand. Deze toestanden bij elkaar 

noemen we "een systeemtoestand die afwijkt van de 

normale toestand". 

32. „dynamische stabiliteit”: algemene term die 

de rotorhoekstabiliteit, de frequentiestabiliteit en 

de spanningsstabiliteit omvat;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt één 

keer voor in de NL-codes, namelijk in Netcode elektriciteit 5.7.1a.11. Geen 

aanpassingen nodig 

Geen 

36.„systeemtoestand”: operationele toestand van 

het transmissiesysteem ten aanzien van de opera-

tioneleveiligheidsgrenzen. Een transmissiesys-

teem kan zich bevinden in de normale toestand, 

de alarmtoestand, de noodtoestand, de black-

outtoestand en de hersteltoestand;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Wij gebruiken bedrijfstoestand om hetzelfde aan te 

duiden, maar dan ook voor distributiesystemen. Daarom niet vervangen. 

Geen 

40. „frequentieafwijking”: negatief of positief 

verschil tussen de feitelijke en nominale frequen-

tie van de synchrone zone;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt niet voor in de NL-codes. Wij gebruiken 

hiervoor het begrip "frequentieverstoring" waarvan een 

verkapte definitie is opgenomen in ScE 2.1.9 die over-

eenkomt met definitie 40. Verder kan overal "frequen-

tieverstoring" vervangen worden door "frequentieafwij-

king". 

Geen 

44. „programma”: referentiereeks van waarden 

die de productie, het verbruik of de uitwisseling 

van elektriciteit gedurende een bepaalde periode 

weergeven; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-

codes. Het komt twee maal voor in de NL-codes, telkens 

als verbastering van "energieprogramma". Het begrip 

"energieprogramma" is wel gedefinieerd in de Begrip-

pencode elektriciteit en komt regelmatig voor in de NL-

codes.  Ons energieprogramma past binnen deze defini-

tie. Maar deze definitie is heel breed en kan ook andere 

programma's omvatten dan alleen onze energiepro-

gramma's. Onze transportprognose is ook een vorm van 

een programma. Dus moeten we ons energieprogramma 

handhaven.  

 

Geen  

47. „maximale frequentieafwijking in stationaire 

toestand”: maximaal verwachte frequentieafwij-

king nadat zich een onbalans heeft voorgedaan 

die gelijk is aan of kleiner is dan de referentie-

uitvalsituatie waarbij de systeemfrequentie 

volgens ontwerp stabiel blijft;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Het komt overeen met de 200 mHz uit ScE B4.I.2. 

Geen 

49. „buur-TSB's”: TSB's die via ten minste één 

wisselstroom- of gelijkstroominterconnector 

rechtstreeks met elkaar zijn verbonden;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Omdat hier verwezen wordt naar de interconnector zijn 

NO en straks ook UK geen buur-TSO's. Dus hebben we niets aan dit begrip. 

Geen 

53. „operationele tests”: tests die door een TSB 

of DSB worden verricht ten behoeve van het 

onderhoud en de ontwikkeling van werkwijzen 

voor en training in systeembeheer, en om infor-

matie te verkrijgen betreffende het gedrag van 

transmissiesystemen onder abnormale systeem-

omstandigheden, alsmede de tests die door 

significante netgebruikers met een vergelijkbaar 

oogmerk op hun installaties worden uitgevoerd;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

OK, maar let wel op par. Netcode elektriciteit 5.5. Komt aan de orde als we 

de GL SO inhoudelijk gaan behandelen. O.a. Titel IV m.b.t. trainingen. / Ook 

art. 56 + 57 operational testing. 

 

54. „normale uitvalsituatie”: uitvalsituatie die 

zich binnen een enkele tak of injectie voordoet;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Dit lijkt hetzelfde als onze enkelvoudige storing. 

 

55. „uitvalsituatie buiten categorie”: gelijktijdig 

optreden van meerdere uitvalsituaties zonder een 

gemeenschappelijke oorzaak, of een verlies van 

elektriciteitsproductie-eenheden met een totaal 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. OK. Wordt in GL SO niet gebruikt. 
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verlies van productiecapaciteit dat de referentie-

uitvalsituatie overschrijdt;  

57. „blindvermogensreserve”: het voor handha-

ving van de spanning beschikbare blindver-

mogen;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.   

Netcode elektriciteit 2.5.4.5 beschikbare capaciteit aan blindvermogen. 

 

60. „veiligheidsplan”: plan dat een risicobeoorde-

ling omvat van kritische assets van TSB's ten 

opzichte van belangrijke fysieke risico's en 

cyberrisico's, met een beoordeling van de poten-

tiële gevolgen;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Zit bij ons niet in de codes maar hangt rechtstreeks 

onder Ewet. 

 

63. „systeembeschermingsplan”: technische en 

organisatorische maatregelen die genomen moe-

ten worden om verspreiding of verergering van 

een storing in het transmissiesysteem tegen te 

gaan en aldus een gebiedsoverschrijdende toe-

stand of black-outtoestand te voorkomen; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes. Heeft te maken met afschakel en herstelplan. Dit is 

breder van ons afschakelplan. Ewet 16da 

 

64.„topologie”: gegevens betreffende de connec-

tiviteit van de verschillende elementen van het 

transmissie- of distributiesysteem in een onder-

station; omvat de elektrische configuratie en de 

positie van stroomonderbrekers en isolatoren;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt 2 keer 

voor in de Netcode elektriciteit, nl. 4.1.4.4 en 5.7.4.2. In deze betekenis. 

 

68. „bevoorradingszekerheid”: geschiktheid van 

toevoer naar een zone om aan de belasting in die 

zone te voldoen;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

OK. Bedoelen ze hier misschien hetzelfde als onze voorzieningszekerheid? 

Leveringszekerheid is gedefinieerd maar wordt in de NL-codes alleen ge-

bruikt i.h.k.v. de SLR-regeling. 

 

70. „beschikbaarheidsplan”: combinatie van alle 

geplande beschikbaarheidsstatussen van een 

relevante asset gedurende een bepaalde periode;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

Ons onderhoudsplan (Netcode elektriciteit 4.2.2.2 + 4.2.2.3) is net zoiets, 

maar smaller. 

 

75.„extern commercieel handelsprogramma”: 

programma met betrekking tot de commerciële 

uitwisseling van elektriciteit tussen marktdeel-

nemers in verschillende programmeringszones;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

OK. Schurkt aan tegen IET-planning. Systeemcode elektriciteit 3.6. Idee: IET 

vervangen door dit begrip. 

 

77. „gedwongen niet-beschikbaarheid”: niet-

geplande buitenbedrijfstelling van een relevante 

asset vanwege een urgente reden die buiten de 

operationele invloedssfeer valt van de beheerder 

van die asset;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

Systeemcode elektriciteit 2.4.1.x  

 

81. „netto-AC-zonaalpositie”: vereffende aggre-

gatie van alle externe wisselstroomprogramma's 

van een zone;  

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.   

OK. Onze netto-positie in Netcode elektriciteit 5.6.19.4 / 5 / 5b betreft AC en 

DC 

 

84. „relevante asset”: elke relevante verbruikers-

installatie, elke relevante elektriciteitsproductie-

eenheid of elk relevant netelement dat deelneemt 

aan de coördinatie van niet-beschikbaarheden; 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.   

Is onze jaarlijkse revisieplanning Netcode elektriciteit 4.1.4.3 

 

85. „relevant netelement”: elk onderdeel van een 

transmissiesysteem (met inbegrip van intercon-

nectoren) of van een distributiesysteem (met 

inbegrip van een gesloten distributiesysteem), 

zoals een afzonderlijke lijn, een afzonderlijke 

verbinding, een afzonderlijke transformator, een 

afzonderlijke faseverschuivende transformator of 

Dit begrip is niet gedefinieerd in de Ewet of in de NL-codes. Het komt niet 

voor in de NL-codes.  

Idem, beoordelen als we inhoudelijke artikelen behandelen 
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een spanningscompensatie-installatie, die of dat 

deelneemt aan de coördinatie van niet-

beschikbaarheden en waarvan de beschikbaar-

heidsstatus invloed heeft op de grensoverschrij-

dende operationele veiligheid;  

87.„verantwoordelijke voor de niet-

beschikbaarheidsplanning”: entiteit belast met de 

planning van de beschikbaarheidsstatus van een 

relevante elektriciteitsproductie-eenheid, een 

relevante verbruikersinstallatie of een relevant 

netelement;  

is bij ons de producent  

99. „automatische FRR”: FRR die door middel 

van een geautomatiseerd regelsysteem geacti-

veerd kan worden;  

Is ons regelvermogen. Vervangen!  

107. „activeringsproces voor grensoverschrijden-

de FRR”: proces dat is overeengekomen tussen 

de aan dat proces deelnemende TSB's dat active-

ring van in een andere LFC-zone geconnecteerde 

FRR mogelijk maakt door de input van de be-

trokken FRP's dienovereenkomstig te corrigeren;  

Zie ook Systeemcode elektriciteit 2.2.22 en 3.9.9  

113. „FCR-verplichting”: deel van de gehele 

FCR dat onder de verantwoordelijkheid van een 

TSB valt;  

Dit komt overeen met het "volledige primaire reserve-

vermogen" uit ScE 2.1.6 en met de "vereiste primaire 

reserve" uit ScE 2.2.21. 

In ScE 2.2.20 wordt "de 

vereiste primaire reser-

ve" vervangen door "de 

FCR-verplichting".  

114. „frequentiestabiliseringsproces” of „FCP” 

(frequency containment process): proces dat is 

gericht op stabilisering van de systeemfrequentie 

door onbalansen door middel van passende 

reserves te compenseren;  

Zie definitie 6 In ScE 2.1.2a, 2.1.12, B4I 

en B4.I.5 wordt "primaire 

regeling" vervangen door 

"FCP". In de BcE vervalt 

het begrip "primaire 

regeling". 

116. „frequentiekwaliteitsdefiniërende parame-

ter”: voornaamste systeemfrequentievariabelen 

op basis waarvan de frequentiekwaliteit wordt 

bepaald;  

Er is al vaker geconstateerd dat in NcE 3.2.1 het power 

quality aspect "frequentie" niet op z'n plaats is. (1) 

omdat de daar genoemde toegestane frequentieafwij-

king vele malen ruimer is dan die voor de systeemfre-

quentie en (2) omdat frequentie geen parameter is die 

een individuele (regionale) netbeheerder kan beïn-

vloeden. Definitie 116 vormt een extra aanleiding om 

dit loze kwaliteitscriterium in NcE 3.2.1 te schrappen. 

In NcE 3.2.1 vervalt in de 

tabel de eerste rij onder de 

tabelkop m.b.t. "frequen-

tie" 

125.„frequentierichtwaarde”: in de FRP gebruik-

te frequentiedoelwaarde, zijnde de som van de 

nominale systeemfrequentie en een vereffe-

ningswaarde die nodig is om een tijdsafwijking 

van het elektriciteitssysteem te verminderen;  

Naar aanleiding van definitie 22 uit de NC RfG was al geconstateerd dat ons 

begrip "richtfrequentie" uit de BcE geschrapt dient te worden. Verder geen 

aanpassingen. 

Geen 

128. „onbalansnettingproces”: tussen TSB's 

overeengekomen proces waarmee de gelijktijdige 

activering van FRR in tegenovergestelde richting 

kan worden vermeden, rekening houdend met de 

respectieve FRCE's en met de geactiveerde FRR, 

en door de input van de betrokken FRP's over-

eenkomstig te corrigeren;  

Het onbalansnettingsproces komt aan de orde in ScE 

2.2.5, 2.2.22 en 3.9.9 (te nemen maatregelen bij te-

gengestelde regelacties door buitenlandse TSO's). In 

de artikelen ScE 2.2.5 en 2.2.22 is echter geen sprake 

van een woord of woordgroep die kan worden ver-

vangen door definitie 128. In ScE 3.9.9 kan onderdeel 

c worden vervangen door "het onbalansnettingpro-

ces" 

In ScE 3.9.9 wordt onder-

deel c vervangen door "c. 

het onbalansnettingpro-

ces". 

129.„onbalansnettingvermogensuitwisseling”: 

vermogen dat wordt uitgewisseld tussen LFC-

zones binnen het onbalansnettingproces;  

Zie bij 128. In ScE 2.2.22, onderdeel b kan het zinsdeel 

"uitwisselingen om de in 2.2.5 bedoelde tegengestel-

de regelacties te voorkomen" vervangen worden door 

In ScE 2.2.22 wordt het 

zinsdeel "uitwisselingen om 

de in 2.2.5 bedoelde tegen-
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definitie 129. gestelde regelacties te 

voorkomen" vervangen 

worden door " onbalans-

nettingvermogensuitwisse-

ling" 

130. „initiële FCR-verplichting”: omvang van 

FCR die aan een TSB is toegewezen op basis van 

een verdeelsleutel;  

In ScE 2.2.20 is met de zin" In overeenstemming met 

de terzake in ENTSO-E-verband vastgestelde regels 

contracteert de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet tenminste de minimaal vereiste hoe-

veelheid primair reservevermogen." Hetzelfde be-

doeld als met definitie 130.  

In ScE 2.2.20 wordt de eer-

ste volzin vervangen door: 

De netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet 

contracteert de initiële FCR-

verplichting. 

 

132. „momentane frequentieafwijking”: reeks 

datametingen van de algehele systeemfrequentie-

afwijkingen voor de synchrone zone gedurende 

een meetperiode van één seconde of minder, 

gebruikt ter beoordeling van de systeemfrequen-

tiekwaliteit;  

In McE 4.3.6.11 is sprake van "de afwijking van de 

netfrequentie van de nominale waarde". Dat lijkt ver-

dacht veel op definitie 132 uit de GL SO. Er is in McE 

4.3.6.11 echter geen sprake van "gebruikt ter beoor-

deling van de systeemfrequentiekwaliteit". Dus is er 

geen aanpassing nodig in McE 4.3.6.11. 

In ScE 2.1.6 tot en met 2.1.9 wordt "frequentieversto-

ring" gebruikt in de betekenis van definitie 132. Dus 

stellen we voor om in die artikelen "frequentieversto-

ring" te vervangen door "momentane frequentieafwij-

king".  

Geen 

De overige begrippen uit de GL SO worden in de Nederlandse codes niet gebruikt. De bijbehorende 

begripsomschrijving is niet van toepassing in de Nederlandse codes. Als we deze begrippen in de 

toekomst in de Nederlandse codes willen gebruiken, moeten we ze gebruiken in de betekenis volgens 

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

 

B1.12 Aanpassingen in de Begrippencode elektriciteit vanwege de Elektriciteitswet 1998 
Begrippencode 

elektriciteit i.c.m. 

Elektriciteitswet 

1998 

De in de Ewet en de EU-codes gedefi-

nieerde begrippen worden niet opge-

nomen in de Begrippencode elektrici-

teit. Op dit moment zijn, op basis van 

een afspraak met de representatieve 

organisaties die dateert uit 2005, alle 

in de Ewet gedefinieerde begrippen 

ook letterlijk overgenomen in de Be-

grippencode elektriciteit. Op basis van 

nieuwe inzichten, onder meer ingege-

ven door de wens om de codes meer 

in lijn te brengen met de Aanwijzingen 

voor de regelgeving, dienen deze 

reeds in de Ewet gedefinieerde be-

grippen met hun begripsomschrijving 

in de Begrippencode elektriciteit te 

vervallen.  

In de Begrippencode elektriciteit komen de volgende begrippen 

met bijbehorende begripsomschrijvingen te vervallen: 

"aansluiting", "afnemer", "Agentschap", "Autoriteit Consument en Markt", "biomas-

sa", "congestie", "congestiegebied", "congestiemanagement", "directe lijn", "duurza-

me elektriciteit", "economische eigendom", "garantie van oorsprong voor duurzame 

elektriciteit", "garantie van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie 

voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling", "gesloten distributiesysteem", "han-

delaar", "handelaar in gas", "hernieuwbare energiebronnen", "installatie voor hoog-

renderende warmtekrachtkoppeling", "klimaatneutrale elektriciteit", "landelijk hoog-

spanningsnet", "landsgrensoverschrijdend net", "leverancier", "leverancier van gas", 

"leveringszekerheid", "meetbedrijf", "meetinrichting", "net", "netbeheerder", "notifi-

catierichtlijn", "Onze Minister", "operationele netwerkveiligheid", "producent", 

"producent van gas", "productie-installatie", "programmaverantwoordelijkheid", 

"richtlijn", "systeemdiensten", "vergunninghouder", "verordening 713/2009", "veror-

dening 714/2009", "verwant bedrijf", "warmtekrachtkoppeling" 

 


