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1 Aanleiding en wettelijk kader 

In artikel 4, tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/631 van 14 april 2016 (hierna: RfG Verordening) 

is bepaald dat een lidstaat erin kan voorzien dat de regulerende instantie in gespecificeerde 

omstandigheden kan bepalen of een elektriciteitsproductie-eenheid (hierna: productie-eenheid) dan 

wel elektriciteitsproductie-installatie als bestaand moet worden beschouwd. In het besluit van 20 

november 2018 (kenmerk: DGETM-EI /18166857) heeft de Minister van Economische Zaken conform 

deze bepaling er in voorzien dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) kan bepalen dat 

een nieuwe productie-eenheid wordt beschouwd als een bestaande productie-eenheid. 

 

De ACM heeft bij besluit van 3 december 2018 (kenmerk: ACM/UIT/502867) de termijn, zoals 

genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de RfG Verordening verlengd tot drie jaar na 

publicatie van de RfG Verordening. Dat wil zeggen dat productie-eenheden als bedoeld in artikel 4, 

tweede lid, van de RfG Verordening, waarvoor een koopovereenkomst is afgesloten op een datum 

gelegen tussen twee jaar na inwerkingtreding (17 mei 2018) en drie jaar na publicatie (27 april 2019) 

worden beschouwd als bestaand. Dit geldt ook als het gaat om een productie-eenheid die wordt 

gewijzigd als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de RfG Verordening. 

 

Bij brief van 15 april 2019 heeft Netbeheer Nederland, namens de relevante systeembeheerders, bij 

de ACM een afwijkingsverzoek (kenmerk: BR-2017-1609) ingediend, zoals bedoeld in artikel 63, 

eerste lid, van de RfG Verordening. In dit afwijkingsverzoek wordt de ACM verzocht om te besluiten 

dat na 27 april 2019 productie-eenheden van het type A op het elektriciteitsnet kunnen worden 

aangesloten zonder dat de conformiteit ervan hoeft te worden vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 41, 

eerste lid, van de RfG Verordening. Het gaat daarbij om alle productie-eenheden van type A die 

aangeschaft zullen worden tussen 27 april 2019 en 27 april 2021. Type A productie-eenheden zijn 

productie-eenheden tussen 800 W en 1 MW. Hier vallen onder andere de zonnepanelen van 

consumenten onder. 

 

De ACM besluit op grond van artikel 60, eerste lid, en artikel 63, zesde lid, van de RfG Verordening en 

artikel 3 van het Besluit van 19 december 2018 over de uitvoering van Europese verordeningen 

betreffende de interne energiemarkt, over afwijkingen op bepalingen uit de RfG Verordening die zijn 

verzocht door de relevante systeembeheerders.  
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2 Afwijkingsverzoek 

In het afwijkingsverzoek heeft Netbeheer Nederland opgenomen, of gemotiveerd aangegeven: 

a) Een vermelding van de contactpersonen, zoals bedoeld in artikel 63, tweede lid, onderdeel a, van 

de RfG Verordening. 

b) Het bereik van de aanvraag beperkt zich tot productie-installaties van type A die zullen worden 

aangeschaft tussen 27 april 2019 en 27 april 2021. Een opgave van aantal productie-installaties, of 

een opgave van de te installeren capaciteit van die productie-eenheden, zoals bedoeld in artikel 

63, tweede lid, onderdeel b van de RfG Verordening en artikel 2, onderdeel a van de Beleidsregel 

criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen, kan niet worden gegeven. 

c) Het afwijkingsverzoek wordt gedaan om te voorkomen dat netbeheerders veel tijd, energie en geld 

kwijt zijn aan het individueel testen van kleine productie-eenheden en om te voorkomen dat 

aangeslotenen hun productie-eenheden niet kunnen aansluiten.  

d) De afwijking heeft geen negatief effect op de grensoverschrijdende handel.  

e) De afwijking zal geen extra kosten voor aangeslotenen of netbeheerders met zich meebrengen.  

f) De afwijking heeft geen negatieve gevolgen op operationele veiligheid en stabiliteit van het 

netwerk, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU 

Aansluitverordeningen. 

g) Met de afwijking wordt beoogd onduidelijkheden en de gevolgen daarvan voor consumenten te 

voorkomen. 

 

3 Oordeel 

De ACM stelt vast dat het afwijkingsverzoek van Netbeheer Nederland een verzoek is zoals bedoeld in 

artikel 63, eerste lid, van de RfG Verordening. De ACM constateert dat het afwijkingsverzoek geen 

gevolgen heeft voor de inhoudelijke eisen waaraan productie-eenheden van het type A op grond van 

de RfG Verordening moeten voldoen. Het afwijkingsverzoek betreft alleen een procedurele wijziging. 

De ACM is van mening dat de afwijking geen substantiële negatieve gevolgen of kosten met zich 

meebrengt. Ook is de ACM van mening dat de ontheffing noodzakelijk is om de installatie van 

productie-eenheden op basis van hernieuwbare energiebronnen  de komende twee jaar mogelijk te 

maken. 

De ACM is van oordeel dat het afwijkingsverzoek voldoet aan de belangen, regels en eisen bedoeld in 

artikel 63, tweede lid, van de RfG Verordening en artikel 2 van de Beleidsregel criteria voor afwijkingen 

Europese Aansluitverordeningen. 

 

De ACM besluit dat voor de periode van 27 april 2019 en 27 april 2021 artikel 41, eerste lid, van de 

RfG Verordening niet van toepassing is voor productie-eenheden van het type A.  
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Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Dit besluit treedt in werking de dag na 

publicatie in de Staatscourant.  

 

Den Haag, 

Datum: 18 april 2019 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. 

 

 

 

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 

 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 

gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 

 




