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Betreft verzoek derogatie bepaling Europese netcodes 

Geachte heer Don, 

In uw brief van 6 juli jl. verzoekt u mij erin te voorzien dat de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) conform een tweetal bepalingen uit Europese 
Uitvoeringsverordeningen gebruik kan maken van een daarin opgenomen 
bevoegdheid. In reactie kan ik u het volgende meedelen. 

In Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen 
voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna: RfG-netcode) 
worden eisen gesteld aan productie-eenheden die worden aangesloten op het 
elektriciteitsnetwerk. Hieronder vallen zowel nieuwe als bestaande productie-
installaties, zoals deze zijn gedefinieerd in die verordening. De RfG-netcode 
bepaalt onder meer dat voor nieuwe productie-installaties de regels uit de RfG-
netcode gelden en de regels die (hoofdzakelijk) worden opgesteld door de 
netbeheerders en vastgesteld door de toezichthouder. 

Tevens bepaalt de RfG-netcode in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, dat een 
lidstaat erin kan voorzien dat de regulerende instantie in gespecificeerde 
omstandigheden kan bepalen of de elektriciteitsproductie-eenheid als een 
bestaande productie-eenheid dan wel als nieuwe productie-:eenheid moet worden 
beschouwd. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in artikel 4, tweede lid, 
onderdeel b, van Verordening (EU) 2016/1388 tot vaststelling van een netcode 
voor aansluiting van verbruikers (hierna: DCC-netcode). Hier gaat het om het 
maken van onderscheid tussen bestaande en nieuwe verbruiksinstallaties. 

U geeft in uw brief van 6 juli jl. aan dat in geval van de eisen voor nieuwe 
productie-installaties, het voorstel van de netbeheerders naar verwachting eind dit 
jaar in een codewijzigingsbesluit wordt vastgesteld en dat er dus op dit moment 
onduidelijkheid bestaat over de toepasselijke regels voor investeerders die een 
nieuwe productie-installatie willen starten. Uit recente informatie van uw 
betrokken collega's blijkt dat mogelijk niet alle eisen zullen worden opgenomen en 
dat er wat dat betreft ook na eind december 2018 nog onduidelijkheid zal bestaan. 
Om te voorkomen dat investeerders zullen wachten met het bestellen van nieuwe 
productie-eenheden, die veelal hernieuwbare eenheden zijn en bijdragen aan de 
klimaat- en energiedoelstellingen, verzoekt u mij om van de bevoegdheid van 
artikel 4, tweede lid, onderdeel b, RfG-netcode gebruik te maken. 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk  

Behandeld door 
mr.

T 070 
@minez.n1 

Ons kenmerk 
DGETM-EI / 18166857 

Uw kenmerk 
ACM/17/022725 Verzoek 

Bijlage(n) 

Pagina 1 van 2 

Openbaar



Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energiemarkt en 
Innovatie 

Ons kenmerk 
DGETM-EI / 18166857 

In uw brief van 6 juli jl. geeft u tevens aan dat een vergelijkbare situatie zal 
ontstaan voor verbruikersinstallaties. Daarom verzoekt u mij om ook van de 
bevoegdheid van artikel 4, tweede lid, DCC-netcode gebruik te maken. 
Gelet op het voorgaande, besluit ik ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, RfG-
netcode, onderdeel b, respectievelijk artikel 4, tweede lid, onderdeel b, DCC-
netcode dat: 

1. De ACM kan bepalen dat een nieuwe productie-eenheid wordt beschouwd 
als een bestaande productie-eenheid; 

2. De ACM kan bepalen dat een nieuwe transmissiegekoppelde 
verbruiksinstallatie, transmissiegekoppelde distributie-installatie, 
distributiesysteem of verbruikseenheid wordt beschouwd als een 
bestaande transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie, 
transmissiegekoppelde distributie-installatie, distributiesysteem of 
verbruikseenheid. 

De ACM heeft vanuit de markt concrete signalen ontvangen over onduidelijkheden 
over de verplichtingen die van toepassing op nieuwe productie-eenheden en 
installaties. Het gaat daarbij met name om productie-eenheden en installaties die 
gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Gelet op deze specifieke 
omstandigheid kan door de ACM van de onder 1 en 2 beschreven bevoegdheid 
gebruik worden gemaakt voor deze productie-eenheden en installaties. Ik ken 
deze bevoegdheid toe tot het tijdstip dat de ACM de niet-limitatieve eisen in de 
nationale codes heeft vastgesteld. 

Ik hoop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

drs .3. Verheule 
Plv. Directeur Energiemarkt en Innovatie 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 
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