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In dit document is beschreven welke getallen gebruikt worden voor nationaal geldende 

toepassingskaders en voor bilaterale toepassingskaders tussen individuele netbeheerders en 

aangeslotenen. 

Aanvullend is vermeld welke getallen reeds zijn toegewezen aan nationaal geldende 

toepassingskaders, conform het ‘Terms of Reference’ document waarin de eerste beoogde 

toepassingen van de real-time interface zijn beschreven. 

 

Relatie met andere documenten 

In het document “Toepassingen & Toepassingskaders” is de wisselwerking tussen de real-time 

interface als technisch instrument, haar toepassingen, en bijbehorende toepassingskaders inzichtelijk 

gemaakt. Ook is een, niet limitatief, overzicht van mogelijke toepassingen van de real-time interface 

gegeven. 

 

Bij toepassingskaders wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds nationaal geldende 

toepassingskaders en anderzijds bilaterale toepassingskaders tussen individuele netbeheerders en 

aangeslotenen. Het uitgangspunt is dat toepassingskaders voor specifieke toepassingen op nationaal 

niveau gelden. Dit maakt opschaling van die toepassingen eenvoudig, aangezien de informatie-

uitwisseling en afspraken daaromtrent netbeheerder onafhankelijk zijn. In aanloop naar een nationaal 

geldend toepassingskader kunnen individuele netbeheerders met individuele aangeslotenen en 

markpartijen ervoor kiezen om voor experimentele toepassingen bilaterale afspraken te maken. 

 

In de technische specificatie is de functionele eis Setpoint-8 opgenomen, welke beschrijft dat het end 

point aangeslotene in staat moet zijn om een ‘reden’ te ontvangen. Deze ‘reden’ bevat een getal, 

hetgeen een verwijzing is naar een toepassing, waarvoor een setpoint is ontvangen.   

 

Een reden is:  

• een toelichting op een ontvangen kader/setpoint 

• een verwijzing naar een toepassingskader 

o Het is daarmee een legitimering van een ontvangen instructie vanuit de relevante 

netbeheerder 

o Het geeft daarmee aan hoe gereageerd dient te worden op het ontvangen bericht, 

bijv. v.w.b. regelsnelheid 

Merk op: Een 'reden' is geen prioriteit. In versie 1 van de technische specificatie is aangegeven dat 

het meest recent ontvangen bericht leidend is. 

 
  

https://www.netbeheernederland.nl/_contentediting/files/files/Toepassingen%20en%20toepassingskaders.pdf


Reservering van redenen 

De reeks getallen 1-999 is gereserveerd voor nationaal gestandaardiseerde toepassingskaders. Voor 

bilaterale toepassingskaders tussen individuele netbeheerders en aangeslotenen zijn per 

netbeheerder 1000 getallen gereserveerd.  

 

Toepassingskader Reservering redenen 

Nationaal gestandaardiseerde toepassingskaders  0001 - 0999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder TenneT 1000 - 1999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder Liander 2000 - 2999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder Enexis 3000 - 3999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder Stedin 4000 - 4999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder Westland Infra 5000 - 5999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder Rendo 6000 - 6999 

Bilaterale toepassingskaders vanuit netbeheerder Coteq 7000 - 7999 

 

Redenen behorende bij nationaal gestandaardiseerde toepassingskaders 

Vooruitlopend op de beschikbaarheid van nationaal gestandaardiseerde toepassingskaders zijn 

onderstaande getallen toegewezen. 

 

De uitdaging bij het definiëren van toepassingskaders is om enerzijds zo specifiek mogelijk te zijn en 

anderzijds te voorkomen dat het aantal toepassingskaders te groot wordt. Vooralsnog zijn bijvoorbeeld 

de verschillende congestie management uitvoeringsvormen onder een reden geschaard, mede 

doordat de verschillende congestiemanagement vormen in een en dezelfde code worden beschreven.  

 

Reden Toepassing Toelichting Toepassingskader 

0001 Noodcurtailment 
teruglevering 

Direct afregelen van teruglevering teneinde 
netuitval te vermijden, vanwege onvoldoende 
werking van marktmechanismen of onvoorziene 
omstandigheden 

In ontwikkeling 

0002 Verlaten enkelvoudige 
storingsreserve 

Communiceren van beschikbare 
transportcapaciteit tijdens storing of onderhoud 
richting niet-redundant bedreven opwek 

In ontwikkeling 

0003 Uitvoering 
congestiemanagement 

Diverse stuurmogelijkheden in het kader van 
uitvoering congestiemanagement: 
capaciteitsbeperkend contract, niet-
marktgebasseerd congestiemanagement 

In ontwikkeling 

0004 Non Firm Capaciteit Communiceren van beschikbare 
transportcapaciteit in geval van een Aansluit en 
Transport Overeenkomst met een combinatie van 
verzekerde en niet-verzekerde beschikbaarheid 
van transportcapaciteit 
 
Let op: Dit soort overeenkomsten worden ook wel 
‘non-firm ATO’s’ genoemd, wat wil zeggen dat het 
recht op het gebruik van overeengekomen 
transportcapaciteit niet te allen tijde verzekerd is 
en dat dit recht kan worden beperkt. De huidige 
Netcode biedt hier vooralsnog geen ruimte voor. 

Afhankelijk  

 

Voorbeeld van een praktijksituatie: Een aangeslotene ontvangt een setpoint voor een bovenlimiet voor 

teruglevering van actief vermogen P met als reden ‘0001’, hetgeen verwijst naar de toepassing 

‘noodcurtailment teruglevering’, waarvoor een nationaal geldend toepassingskaders aanwezig zal zijn. 



Spelregels t.a.v. het gebruik van redenen 

Gaandeweg zullen nieuwe toepassingen ontstaan, of mogelijk zelfs verdwijnen. Om de ‘life cycle’ van 

toepassingen en daarmee dus ook van redenen in goede banen te leiden, zijn een aantal spelregels 

opgesteld t.a.v. het gebruik van redenen: 
1. Het is niet wenselijk dat een getal dat gereserveerd is voor een bepaalde toepassing op een 

gegeven moment hergebruikt wordt voor een andere toepassing. De inschatting is dat 

voldoende getallen beschikbaar zijn voor nieuwe toepassingen. Het advies is om pas 

wanneer alle redenen ‘opgebruikt zijn’ over te gaan tot hergebruik van getallen. 

2. In het geval van nationaal geldende toepassingskaders is het Netbeheer Nederland die voor 

de betreffende toepassingskaders de gebruikte getallen bepaalt en communiceert.  

3. In het geval van bilateraal geldende toepassingskaders tussen netbeheerders en 

aangeslotenen is het de netbeheerder die voor de betreffende toepassingskaders de 

gebruikte getallen bepaalt en communiceert, gebruikmakend van de voor haar gereserveerde 

redenen. 

4. Het uitgangspunt is dat altijd een reden wordt vermeld bij het communiceren van een setpoint 

en dat een aangeslotene altijd verplicht is om opvolging te geven aan het ontvangen setpoint. 

5. In het toepassingskader behorend bij een bepaalde reden dient vermeld te zijn met welke 

regelsnelheid opvolging gegeven moet worden aan een ontvangen setpoint 

6. Vooralsnog wordt omwille van eenvoud niet voorgeschreven hoe een aangeslotene dient te 

reageren op een setpoint met een voor hem onbekende reden; bijvoorbeeld met welke 

regelsnelheid aan het nieuwe setpoint voldaan dient te worden. Hierover kunnen de 

betreffende netbeheerder en aangeslotene in overleg treden.  

7. Voor nieuwe nationaal geldende toepassingskaders moet als onderdeel van het opstellen 
van het toepassingskader afspraken gemaakt worden over het moment waarop 
aangeslotenen in staat moeten zijn om met de real-time interface met de gewenste 
regelsnelheid opvolging te geven aan ontvangen setpoints.  

Doorontwikkeling real-time interface t.a.v. redenen 

Voor de technische specificatie versie 1 is het gebruik van redenen bewust eenvoudig gehouden. Bij 

de doorontwikkeling naar versie 2 zal worden onderzocht of aanvullende functionaliteiten en/of 

afspraken nodig zijn.  


