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Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten'

Algemeen
De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden,
EDINE-berichten via CPS aan het back-end systeem van TenneT aanleveren. Deze noodprocedure is alleen
mogelijk in die gevallen dat bij een marktpartij de verbinding met het CPS is uitgevallen en ook hun back-up
systeem niet werkt.
TenneT behoudt zich het recht voor om het gebruik van de noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' niet
uit te voeren als de wettelijke en contractuele werkzaamheden van TenneT in gevaar komen.
Voor de noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' worden alleen berichten met het formaat EDINE
geaccepteerd door TenneT en geen andere berichtformaten zoals bijvoorbeeld Excel.
Als een marktpartij gebruik wil maken van de noodprocedure moet de marktpartij zich telefonisch melden bij
TenneT binnen de in deze noodprocedure door TenneT bepaalde tijdvenster. De marktpartij wordt tijdens
het telefonisch melden geïnformeerd door TenneT of zij gebruik mag maken van de noodprocedure.
Afhankelijk van de type EDINE-bericht is een tijdvenster opgenomen waarbinnen de marktpartij zich
telefonisch moet aanmelden bij TenneT en waarbinnen de internet e-mail van de marktpartij met bijgevoegd
het EDINE-bericht moet zijn ontvangen door TenneT. Tijdige ontvangst van de internet e-mail met het
EDINE-bericht door TenneT is voor risico van de marktpartij. Aanmeldingen van marktpartijen en/of
ontvangen van internet e-mails met het EDINE-bericht buiten dit tijdvenster worden niet in behandeling
genomen.
De begeleidende internet e-mail, met daaraan bijgevoegd het EDINE-bericht, moet de volgende tekst
bevatten:
LS,
Hierbij dient <naam marktpartij> met <EAN-code marktpartij> het verzoek in bij TenneT om bijgevoegd(e)
EDINE-bericht(en) volgens de noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' via het CPS naar het back-end
systeem van TenneT te sturen.
<naam marktpartij> geeft aan de noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' (versie 3 december 2015) te
hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.
EDINE-bericht(en) bijgevoegd.
<naam medewerker marktpartij>
<contactgegevens marktpartij: telefoonnummer>
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Vriendelijk verzoek om de voorgaande tekst in het bijgevoegde Microsoft Office Outlook 2010 sjabloon te
kopiëren.
Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' 2015-12-03.oft

Alleen EDINE-berichten die betrekking hebben op de periode waarvoor het sluitingstijdstip geldt worden in
behandeling genomen door TenneT. Het tijdvenster sluit minimaal 15 minuten voor het sluitingstijdstip voor
het desbetreffende EDINE-bericht. De overige EDINE-berichten, die geen betrekking hebben op de periode
waarvoor het sluitingstijdstip geldt en dus nog na dit sluitingstijdstip kunnen worden ingezonden, worden niet
in behandeling genomen. Voor deze EDINE-berichten heeft de marktpartij de tijd om haar IT-service in te
schakelen en de verbinding met het CPS te herstellen of het backup systeem te repareren tot het volgende
sluitingstijdstip.
Als TenneT het EDINE-bericht van de marktpartij via haar mailsysteem en CPS naar het back-end systeem
van TenneT heeft ingestuurd ontvangt de marktpartij hier een bevestiging van via het CPS. De marktpartij
ontvangt een EDINE-bericht terug alsof de marktpartij zelf het EDINE-bericht heeft ingezonden. Omdat de
CPS verbinding van de marktpartij niet werkt zal TenneT de internet e-mail beantwoorden (reply) met de
status van het ingestuurde EDINE-bericht.
TenneT is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de (on)juistheid van de inhoud van de EDINEberichten en evenmin voor de daaruit voortkomende gevolgen na het versturen van de EDINE-berichten
door TenneT via het CPS naar het back-end systeem van TenneT. TenneT heeft alleen een
inspanningsverplichting met betrekking tot de tijdigheid van insturen van de EDINE-berichten voor het
sluitingstijdstip voor het desbetreffende EDINE-berichten mits de EDINE-berichten binnen het
voorgeschreven tijdvenster zijn ontvangen door TenneT.
TenneT monitort het gebruik van de noodprocedure. Als veelvuldig gebruik van de noodprocedure wordt
gemaakt door een marktpartij zal TenneT contact opnemen met deze marktpartij. Ontzegging van gebruik
van de noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' behoort tot de mogelijke maatregelen.
Specifiek per EDINE-bericht onder normale omstandigheden en sluitingstijdstippen
E-programma's met betrekking tot jaar- en maandnominaties cross border (import/export)


Datum van uitvoering E-programma is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden E-programma met betrekking tot jaar en maandnominaties:



Tot en met 30-12-2015: dag D-1 09:00



Vanaf 31-12-2015: dag D-1 08:30



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure:



Tot en met 30-12-2015: dag D-1 08:00 – 08:45



Vanaf 31-12-2015: dag D-1 08:00 – 08:15



Aanmelden noodprocedure bij Voorbereiding TenneT: +31 26 373 1730;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht:
tennet-operational-planning@tennet.eu
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E-programma's met betrekking tot dagnominaties cross border (import/export)


Datum van uitvoering E-programma is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden E-programma met betrekking tot dagnominaties: dag D-1 14:00;



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: dag D-1 12:30 – 13:45;



Aanmelden noodprocedure bij Voorbereiding TenneT: +31 26 373 1730;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht:
tennet-operational-planning@tennet.eu

E-programma's met betrekking tot binnenlandse handel


Datum van uitvoering E-programma is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden E-programma met betrekking tot binnenlandse handel: dag D-1 14:00;



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: dag D-1 12:30 – tijdstip fiat E-programma's;



Aanmelden noodprocedure bij Voorbereiding TenneT: +31 26 373 1730;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht:
tennet-operational-planning@tennet.eu



Een EDINE-bericht voor na sluitingstijdstip inzenden E-programma heeft een
wijzigingsverzoeknummer nodig om door de back-end system van TenneT in behandeling te worden
genomen. Wijzigingsverzoeknummer is op te vragen bij TenneT;



Na geconstateerde interne en externe consistentie van het EDINE-bericht vanaf start externe
consistentiecontrole (14:05) tot het moment dat de communicatieproblemen van de marktpartij zijn
opgelost accepteert TenneT geen wijzigingen op het ingezonden EDINE-bericht.

E-programma's ex-post met betrekking tot binnenlandse handel en
Single Sided Transactions (SST) ex-post


Datum van uitvoering E-programma en Single Sided Transactions (SST) is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden E-programma ex-post met betrekking tot binnenlandse handel en Single
Sided Transactions (SST) ex-post: dag D+1 10:00;



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: dag D+1 08:00 – 09:45;



Aanmelden noodprocedure bij Voorbereiding TenneT: +31 26 373 1730;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht:
tennet-operational-planning@tennet.eu

T-prognoses


Datum van uitvoering T-prognoses is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden T-prognoses: dag D-1 14:45;



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: dag D-1 13:30 – 14:30;



Aanmelden noodprocedure bij Voorbereiding TenneT: +31 26 373 1730;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht:
tennet-operational-planning@tennet.eu;
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Na geconstateerde interne consistentie van het EDINE-bericht tot het moment dat de
communicatieproblemen van de marktpartij zijn opgelost accepteert TenneT geen wijzigingen op het
ingezonden EDINE-bericht.

Bieden regel en reservevermogen en biedingen reservevermogen overige doeleinden


Datum van uitvoering biedingen is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden biedingen: dag D-1 16:00;



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: dag D-1 14:30 – 15:45;



Aanmelden noodprocedure bij Voorbereiding TenneT: +31 26 373 1730;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht(en):
tennet-operational-planning@tennet.eu;



Na geconstateerde interne consistentie van het EDINE-bericht tot het moment dat de communicatieproblemen van de marktpartij zijn opgelost accepteert TenneT geen wijzigingen op het ingezonden
EDINE-bericht.

Meetwaarde berichten (allocatie)


Datum van uitvoering meetwaarde berichten is dag D;



Sluitingstijdstip inzenden meetwaarde berichten: dag D+10 werkdagen 24:00;



Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: dag D+10 werkdagen 09:00 – 16:00;



Aanmelden noodprocedure bij TenneT Customer Care Center: +31 26 373 1717;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht(en):
operationalsettlement@tennet.eu;



Na geconstateerde consistentie van het EDINE-bericht tot het moment dat de communicatieproblemen van de marktpartij zijn opgelost accepteert TenneT geen wijzigingen op het ingezonden
EDINE-bericht;



Om te voorkomen dat TenneT andere meetwaarden ontvangt dan de netbeheerder of
meetverantwoordelijke heeft bedoeld, zullen de volgende maatregelen getroffen worden:


Nadat de gegevens via het CPS in het back-end systeem zijn ingelezen, maakt TenneT alleen
voor een netbeheerder een overzicht van de totalen (per PV-partij) van betreffende
netbeheerder of meetverantwoordelijke;



Dit overzicht wordt naar desbetreffende netbeheerder of meetverantwoordelijke gestuurd via
internet e-mail, met het verzoek dit voor akkoord te tekenen en het getekende exemplaar
terug te zenden naar TenneT via fax of internet e-mail (ingescand);



TenneT heeft met dit getekende exemplaar de bevestiging van de netbeheerder of
meetverantwoordelijke gekregen, dat de juiste meetwaarden in het back-end systeem zijn
vastgelegd.

Meetwaarde berichten (reconciliatie)


Datum van uitvoering meetwaarde berichten is maand M;



Sluitingstijdstip inzenden meetwaarde berichten: maand (M+1)+5 werkdagen 24:00 mits voor het
einde van de maand M dit bij TenneT is aangevraagd;

DATUM
PAGINA



TenneT TSO B.V.
3 december 2015
6 van 6

Tijdvenster voor telefonisch aanmelden noodprocedure en door TenneT ontvangen internet e-mail
met EDINE-bericht voor noodprocedure: maand (M+1)+5 werkdagen 09:00 – 16:00;



Aanmelden noodprocedure bij TenneT Customer Care Center: +31 26 373 1717;



Internet e-mailadres van TenneT voor ontvangen internet e-mail met EDINE-bericht(en):
operationalsettlement@tennet.eu



Na geconstateerde consistentie van het EDINE-bericht tot het moment dat de communicatieproblemen van de marktpartij zijn opgelost accepteert TenneT geen wijzigingen op het ingezonden
EDINE-bericht.

Procedurestappen
1.

De marktpartij meldt zich telefonisch bij TenneT met de mededeling dat er problemen zijn om de
EDINE-berichten via het CPS bij TenneT te krijgen en verzoekt of gebruik kan worden gemaakt van de
noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten'.

2.

TenneT bekijkt afhankelijk van het type EDINE-bericht en haar wettelijke en contractuele
werkzaamheden of het uitvoeren van de noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' binnen het
beschreven tijdvenster uitvoerbaar is.

3.

● Zo nee, dan zal TenneT het verzoek niet in behandeling nemen en de marktpartij informeren.
● Zo ja, TenneT informeert de marktpartij en vraagt de marktpartij op welk telefoonnummer deze te
bereiken is.

4.

TenneT vraagt de EDINE-bestanden met begeleidende internet e-mail naar het in deze noodprocedure
daarvoor vermelde internet e-mailadres van TenneT te sturen binnen het beschreven tijdvenster.

5.

TenneT controleert of de begeleidende internet e-mail ook de standaardtekst bevat zoals in de
noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is beschreven en correct is ingevuld door de marktpartij
en of de internet e-mail met het EDINE-bericht binnen de beschreven tijdvenster binnen is gekomen.

6.

● Zo nee, dan zal TenneT het verzoek niet in behandeling nemen en de marktpartij informeren.
● Zo ja, TenneT zal de EDINE-berichten die betrekking hebben op de periode waarvoor het
sluitingstijdstip geldt via het CPS sturen naar het back-end systeem van TenneT en de marktpartij
informeren.

7.

TenneT meldt de marktpartij via beantwoorden van de internet e-mail (reply) de status van het EDINEbericht.

Versiebeheer document
Datum

Samenvatting van de wijzigingen (wijzigingen in het document ten opzichte van vorige versie zijn
aangegeven met tekstmarkeringskleur geel)

16-12-2013

Initiële versie

07-07-2014

Gewijzigde starttijdstip tijdvenster voor de specifieke EDINE-berichten E-programma's met
betrekking tot jaar- en maandnominaties cross border (import/export). 07:30 aangepast in
08:00.

03-12-2015

Gewijzigde eindtijdstip tijdvenster voor de specifieke EDINE-berichten E-programma's met
betrekking tot jaar- en maandnominaties cross border (import/export). 08:45 aangepast in
08:15.
Toegevoegd EDINE-bericht: Single Sided Transactions (SST) ex-post.

