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Geachte heer Jurjus, 

 
Op 18 december 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van de 

gezamenlijke netbeheerders een voorstel ontvangen tot wijziging van de voorwaarden zoals 

bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Het voorstel betreft wijziging van de 

Netcode elektriciteit ter implementatie van onderdelen van de Verordening (EU) 2017/2196 van de 

Europese Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling  van een netcode voor de 

noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (hierna: ER Verordening). 

 

Naar ons oordeel is met dit voorstel onvoldoende uitvoering gegeven aan enkele onderdelen van 

de ER Verordening. Wij komen dan ook tot de conclusie dat het voorstel in de huidige vorm niet kan 

worden goedgekeurd.  

 

De bijlage bij deze brief bevat een beschrijving van de wijzigingen die nodig zijn om het voorstel 

goed te kunnen keuren. Wij verzoeken u uw voorstel te herzien en de gewijzigde versie uiterlijk 

binnen vier weken na dagtekening van deze brief aan de ACM te sturen. 

 

Den Haag, 

Datum: 6 juni 2019  

 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. 

 

 

 

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 
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Bijlage  

 

De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders de opdracht om het codewijzigingsvoorstel zodanig 

te wijzigen dat het volledig voldoet aan de relevante bepalingen van de ER Verordening. Graag 

ontvangen wij een gewijzigd voorstel dat op de volgende punten is aangevuld. 

 

Uitvoeringsregels bij opschorting van marktactiviteiten 

In de toelichting bij het codewijzigingsvoorstel geven gezamenlijke netbeheerders aan om welke 

reden zij ervoor gekozen hebben om geen regels voor te stellen over de opschorting van 

marktactiviteiten. De ACM stelt vast dat artikel 36 van de ER Verordening een verplichting voor 

TenneT bevat om een voorstel met regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten 

in te dienen. De ACM vraagt aan de gezamenlijke netbeheerders om in het gewijzigde voorstel 

beknopte regels op te nemen voor de situatie dat sprake is van opschorting van marktactiviteiten. 

Eventuele verdere uitwerking daarvan kan in nader overleg tussen TenneT en de ACM op andere 

wijze plaatsvinden. 

 

Ontkoppeling van verbruik bij lage frequentie (LFDD) 

De ACM verzoekt de gezamenlijke netbeheerders om artikel 9.26 van het voorstel nader aan te 

vullen zodat duidelijk wordt dat afschakelplichtige verbruiksinstallaties en geslotene 

distributiesystemen aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, indien zij - gelet op de aard en 

omvang van hun installatie - niet in staat zijn om in zes stappen van 7.5% af te schakelen, ook in 

een kleiner aantal grotere stappen mogen afschakelen om hun bijdrage te leveren aan de LFDD-

regeling. 

 

Voorwaarden voor het leveren van hersteldiensten d.m.v. “black start-mogelijkheden”  

In de aanbiedingsbrief bij het voorstel van gezamenlijke netbeheerders is een bijlage opgenomen 

met voorwaarden voor de “black start- voorziening” voor Zuid-Nederland. Deze bijlage maakt echter 

geen onderdeel uit van het codewijzigingsvoorstel. De ACM verzoekt gezamenlijke netbeheerders 

om in een aangepast voorstel de genoemde voorwaarden op te nemen als bijlage bij de Netcode 

elektriciteit. Verder verzoekt de ACM gezamenlijke netbeheerders om aan te geven of deze 

voorwaarden ook representatief zijn voor de inzet van “black start-voorzieningen” in andere regio’s. 

Tot slot verzoekt de ACM de gezamenlijke netbeheerders om in de genoemde bijlage duidelijk te 

maken wat wordt bedoeld met “voldoende frequentiegevoeligheid” en “voldoende werk- en 

blindvermogen” in respectievelijk paragraaf 10 en paragraaf 11. 

 

Lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen maatregelen 

In de aanbiedingsbrief bij het voorstel van gezamenlijke netbeheerders is een bijlage opgenomen 

met een lijst van (soorten) significante netgebruikers en de door hen te nemen bescherm -en 

herstelmaatregelen. Deze bijlage maakt echter geen onderdeel uit van het codewijzigingsvoorstel. 

De ACM verzoekt gezamenlijke netbeheerders om in een aangepast voorstel de genoemde lijst op 

te nemen als bijlage bij de Netcode elektriciteit. 

 

Lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit (HP SNG’s)    

Artikel 4 lid 2 van de ER-verordening geeft aan dat TenneT aan de ACM een voorstel ter 

goedkeuring voorlegt voor ofwel de lijst significante netgebruiker met hoge prioriteit ofwel de 

beginselen die voor de vaststelling daarvan worden toegepast. Deze HP SNG’s worden alleen in de 

aanbiedingsbrief bij het voorstel genoemd en niet in het codewijzigingsvoorstel zelf. Zij staan ook 

opgenomen in het door TenneT opgestelde systeembeschermings -en herstelplan, maar dit plan 

behoeft geen goedkeuring door de ACM. De ACM verzoekt de gezamenlijke netbeheerders om in 

het gewijzigde voorstel een lijst met HP SNG’s - of in elk geval de uitgangspunten voor de 

samenstelling daarvan - op te nemen, zodat de ACM deze kan goedkeuren. 


