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Aanmeldinstructie 

• Maak via e-mail uw interesse in productontwikkeling voor de ‘end point aangeslotene’ 

kenbaar bij de voorzitter van de werkgroep real-time interface: thijs.nugteren@alliander.com. 

Vermeld bij de aanmelding het moment waarop het product beschikbaar zal zijn voor 

labtesten 

• Suggestie: Zoek bij voorkeur voorafgaand aan aanmelding contact op met duurzame opwek 

partijen, om samenwerking en technische integratie te borgen. De volgende 

brancheverenigingen en investeerders zijn betrokken bij de ontwikkeling van de real-time 

interface: Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie Nederland, Invest-NL, en NVDE. 

• Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail, waarbij u wordt uitgenodigd voor een korte 

online kennismaking. Tijdens deze kennismaking zal o.a. besproken worden in hoeverre de 

verwachting is dat uw product tot één van de 3 producten behoort welke kan deelnemen aan 

labtesten. 

 

Informatie over labtesten 

• Maximaal 3 productimplementaties van het ‘end point aangeslotene’ zullen worden getest als 

onderdeel van de labtesten. Het moment van daadwerkelijke beschikbaarheid van de 

producten bepaalt welke 3 producten worden geselecteerd voor de labtesten. Hierbij wordt 

het principe ‘first come first serve’ gehanteerd. 

• Producten die niet in aanmerking komen voor labtesten kunnen het reguliere compliance 

verificatie proces doorlopen. Dit proces wordt momenteel uitgewerkt, waarbij leerervaringen 

uit de labtesten gebruikt worden om het compliance verificatie proces in te richten. 

• Voorafgaand aan de labtesten dient een IEC 61850 conformance certificaat overhandigd te 

worden. De kosten voor het verkrijgen van dit certificaat zijn voor rekening van de aanbieding 

van het product. 

• De labtesten worden gefaciliteerd en uitgevoerd door een onafhankelijke testpartij, te weten 

DNV. De testen worden uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgesteld testplan. De 

kosten voor de werkzaamheden en faciliteiten van de onafhankelijke testpartij zijn voor 

rekening van Netbeheer Nederland. 

• De labtesten worden uitgevoerd in 2022, bij voorkeur in het 3e kwartaal 

• De volgende kosten zijn voor rekening van de aanbieder van de productimplementatie van 

het ‘end point aangeslotene’: 

o Ontwikkeling van het product 

o Voorbereiding van het product voor de uitvoering van labtesten 

o Begeleiding vanuit de aanbieder tijdens de uitvoering van labtesten 

o Eventuele reis- en verblijfkosten naar de testlocatie van de onafhankelijke testpartij 

(in Nederland) 

o Oplossen van bevindingen welke zijn geconstateerd tijdens labtesten 

 

Spelregels: Zo werken we met u samen 

• De werkgroep real-time interface zal deelnemende partijen van gelijke informatie voorzien 

• De werkgroep gaat vertrouwelijk om met toevertrouwde product informatie 

• Alle beschikbaar gestelde producten wordt de gelegenheid geboden om het 

certificeringsproces te doorlopen 

• De werkgroep kan geen aanspraak maken op intellectueel property van ontwikkelde 

producten. 

• Op basis van de lab testen kunnen aanvullingen en verbeteringen worden doorgevoerd in de 

technische specificatie. Dit kan invloed hebben op de compliancy van producten die getest 

zijn tijdens de labtesten. 
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Fout! Geen tekst met 

de opgegeven stijl in 

het document. 

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document. 

• De werkgroep streeft er naar om de labtesten conform de gecommuniceerde tijdslijnen uit te 

voeren. De coördinerende werkgroep is echter niet (financieel) aansprakelijk voor wijzigingen 

in de labtest planning. 

 

Visualisatie van product ontwikkeling activiteiten als onderdeel van ‘het grotere plaatje’  

 

Labtesten en praktijktesten: 

 

 

Grootschalige implementatie: 

 


