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Verzoek als bestaand kunnen beschouwen van nieuwe
installaties

Geachte heer Don,
Hierbij ontvangt u namens de gezamenlijke netbeheerders een verzoek op grond van artikel
4, tweede lid van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) en op grond van artikel 4, tweede
lid van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC). Het verzoek betreft de mismatch in de, in
beide genoemde Verordeningen voorkomende, bepaling van toepassing op bestaande
installaties tussen de datums voor:
a. de grens tussen bestaande en nieuwe installaties (twee jaar na inwerkingtreding van
de Verordening),
b. het moment waarop een besluit genomen kan zijn over de voorstellen van de netbeheerders voor de invulling van de zogeheten niet-limitatieve eisen (tussen de twee en
een halfjaar en twee jaar en tien maanden na publicatie van de Verordening),
c. het moment waarop de Verordening alsmede de invulling van de niet-limitatieve eisen van toepassing worden op nieuwe installaties (drie jaar na publicatie van de Verordening).
Een installatie die aangeschaft wordt in de periode tussen twee jaar na inwerkingtreding
van de verordening en drie jaar na de publicatie van de verordening, dient vanaf het van
toepassing worden van de verordening (i.e. drie jaar na publicatie) te voldoen aan de
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verordening inclusief de nationale uitwerking van de niet-limitatieve eisen. In het
ongunstigste geval is het besluit aangaande de nationale uitwerking van de niet-limitatieve
eisen pas ongeveer een maand voor het van toepassing worden van de Verordening bekend.
Partijen (zowel aangeslotenen als fabrikanten) die in de bedoelde periode bijvoorbeeld
willen investeren in nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden, zullen deze onzekerheid
omtrent de inhoud van de van toepassing zijnde regelgeving als een risico zien en hun
investeringen uitstellen tot na (in dit voorbeeld) het moment van van toepassing worden van
de NC RfG, te weten 27 april 2019. In het kader van energietransitie en verduurzaming
achten wij het een ongewenste situatie als hier een "dode tijd" van ca. elf maanden
ontstaat.
Artikel 4, tweede lid, van beide verordeningen bepalen dat een lidstaat erin kan voorzien dat
de regulerende instantie in gespecificeerde omstandigheden kan bepalen of een eenheid
dan wel installatie als bestaand moet worden beschouwd. Nu het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat de desbetreffende voorziening zal treffen, verzoeken de
gezamenlijke netbeheerders de Autoriteit Consument en Markt om te bepalen dat
productie-eenheden dan wel onder de NC DCC vallende verbruiks-installaties, aangeschaft
tussen twee jaar na inwerkingtreding en driejaar na publicatie van de desbetreffende
verordening, beschouwd worden als bestaande eenheden dan wel installaties.
Concreet verzoeken de gezamenlijke netbeheerders de Autoriteit Consument en Markt om
te bepalen dat de zinsnede "binnen een tijdsbestek van twee jaar na de inwerkingtreding
van deze verordening" in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van zowel NC RfG als de NC DCC
gelezen dient te worden als "binnen een tijdsbestek van drie jaar na de publicatie van deze
verordening".
De verzochte bepaling heeft derhalve betrekking op alle installaties, aangeschaft tussen
twee jaar na inwerkingtreding en drie jaar na publicatie van de desbetreffende verordening.
De verzochte bepaling betreft alle eisen die conform de desbetreffende verordening aan
nieuwe installaties gesteld worden. Het verzoek behelst dat de betreffende installaties niet
hoeven te voldoen aan de betreffende eisen. Voor de desbetreffende installaties heeft de
verzochte afwijking een onbeperkte looptijd, tenzij de desbetreffende installatie op een
andere grondslag alsnog als nieuwe installatie moet worden aangemerkt. Het verzoek geldt
voor aansluiting van installaties op de netten van alle Nederlandse elektriciteitsnetbeheerders en beheerders van gesloten distributiesystemen.
Het verzoek wordt gedaan om onzekerheid bij partijen die willen investeren in productieinstallaties of verbruiksinstallaties die vallen onder de NC DCC over de van toepassing zijnde
eisen te voorkomen. Netbeheerders nemen in hun contacten met aangeslotenen nu al waar
dat onduidelijkheid over de van toepassing zijnde eisen tot veel vragen leidt en ook tot een
verminderde animo tot het nieuw aansluiten van productie-installaties. Elke fabrikant of
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groep aangeslotenen of zelfs een individuele aangeslotene zou zijn een eigen aanvraag voor
derogatie kunnen doen. Nog afgezien van de relatieve onbekendheid van deze mogelijkheid
tot aanvragen van een derogatie, achten wij het niet efficiënt als elke fabrikant of elke
(groep van) aangeslotene(n) zelf een aanvraag doet. Niet alleen is de administratieve last
van meerdere aanvragen bij de ACM onwerkbaar hoog, maar ook vrezen wij dat partijen van
een aanvraag zullen afzien, en de 11 maanden uitzitten. De consequentie daarvan (minder
sterke groei van (decentrale) productie) is groter dan de consequentie van dit verzoek (meer
installaties die worden beschouwd als 'bestaand').
Als U vragen heeft over deze aanvraag, kunt U contact opnemen met de heer
van TenneT (
@ tennet.eu) of met de heer
(gegevens zie
briefhoofd).
Met vriendelijke groet.

Directeur

