
Opmerking

A (0,8 kW - 1 MW) B (1MW - 50MW) C (50MW - 60MW) D (>=60MW) A (0,8 kW - 1 MW) B (1MW - 50MW) C (50MW - 60MW) D (>=60MW) NB: Nederland wijkt hierin af van de 

grenswaarden gesteld in de NC RfG. Zie ook 

netcode elektriciteit artikel 3.1 

NC RfG Artikel 13 x x, m.u.v. lid 2, onder 

b)

x, m.u.v. lid 2, onder 

b), en lid 6

x, m.u.v. lid 2, onder 

b), lid 6 en lid 7 

x x, m.u.v. lid 2, onder 

b)

x, m.u.v. lid 2, onder 

b), en lid 6

x, m.u.v. lid 2, onder 

b), lid 6 en lid 7 

Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.13

Artikel 14 x x, m.u.v. lid 2 x, m.u.v. lid 2 x x, m.u.v. lid 2 x, m.u.v. lid 2 Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.17

Artikel 15 x x, m.u.v. lid 3 x x, m.u.v. lid 3 Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.24

Artikel 16 x x Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.28

Artikel 17 x x, m.u.v. lid 2, onder 

a)

x, m.u.v. lid 2

Artikel 18 x x Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.25

Artikel 19 x

Artikel 20 x x, m.u.v. lid 2, onder 

a), tenzij anderszins 

bepaald in lid 3, onder 

d)

x, m.u.v. lid 2, onder 

a)

Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.19

Artikel 21 x x Zie voor NL-parameters ook netcode 

elektriciteit artikel 3.26

Artikel 22 x

NC ER Artikel 15, lid 3, 

onderdeel a

x x x x x x x x

Artikel 15, lid 3, 

onderdeel b

x x x x x x x x

NC DCC Alle relevante 

artikelen m.b.t. 

vraagsturing 

Zie voor NL-uitwerking ook netcode 

elektriciteit hoofdstuk 4.2

Netcode Artikel 4.2

Artikel 13.1 

Artikel 13.11

Artikel 13.21

Artikel 13.2

Artikel 13.12

Artikel 13.22

Artikel 13.3

Artikel 13.13

Artikel 13.23

Artikel 13.4

Artikel 13.14

Artikel 13.24

Synchroon gekoppeld Niet-synchroon gekoppeld (powerpark)

Overzicht relevante artikelen netcode elektriciteit voor energieopslagfaciliteiten

x, indien aangesloten op het transmissienet

x, indien aangesloten op het distributienet

x, indien aangesloten op het transmissienet en vraagsturing levert aan een netbeheerder

x, indien aangesloten op het distributienet en vraagsturing levert aan een netbeheerder

x, indien de energieopslagfaciliteit vraagsturing levert aan de netbeheerder

x, indien de energieopslagfaciliteit vraagsturing levert aan de netbeheerder
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