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Addendum bij de Bevoegdhedenovereenkomst d.d.  
15 december 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/206388_OV 

Partijen  

1. De Autoriteit Consument en Markt, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Henk Don, 
hierna te noemen: de ACM 

En

2. TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Otto Jager, hierna te noemen: TenneT 

hierna gezamenlijk te noemen: partijen 

Overwegende dat:  

 In artikel 2.5 van de Bevoegdhedenovereenkomst is voorgeschreven op welke wijze de daarin 
genoemde bestaande veilinggelden door TenneT in de jaren 2021 tot en met 2024 in beginsel 
zullen worden teruggegeven; 

 TenneT zich op grond van artikel 2.7 van de Bevoegdhedenovereenkomst bij het indienen van 
het tarievenvoorstel van veilingmiddelen aan deze overeengekomen rekenregels houdt; 

 De ACM op grond van artikel 2.8, sub b, van de Bevoegdhedenovereenkomst bij de inzet van 
veilingmiddelen ten behoeve van de tarieven rekening houdt met onder meer de stabiliteit in 
de tariefontwikkeling over een reeks van jaren, zodat tariefsprongen zo veel mogelijk worden 
voorkomen; 

 In het tarievenvoorstel 2020 van TenneT  een sterke stijging van de tarieven ten opzichte van 
de tarieven 2019 wordt voorzien;

 Partijen derhalve aanleiding zien af te wijken van de in artikel 2.5 van de 
Bevoegdhedenovereenkomst voorziene teruggave van veilinggelden en de wijziging van dit 
artikel wensen vast te leggen in dit addendum. 

Komen als volgt overeen: 
Artikel 2.5 van de Bevoegdhedenovereenkomst wordt zodanig gewijzigd dat voor het tarievenbesluit 
2020 een extra bedrag van EUR 100 miljoen aan veilingmiddelen wordt ingezet om de tariefstijging in 
2020 te beperken. Hiermee wordt de evenredige inzet van de bestaande veilingmiddelen zoals 
beschreven in artikel 2.5 van de Bevoegdhedenovereenkomst aangepast. De bestaande 
veilingmiddelen zullen in beginsel als volgt worden teruggegeven: EUR 100 miljoen in 2020, EUR 75 
miljoen in 2021, EUR 75 miljoen in 2022 en EUR 50 miljoen in 2023.   

ACM/UIT/523020 

M
uzenstraat 41

w
w

w
.acm

.nl
2511 W

B
  D

en H
aag

070 722 20 00

http://www.acm.nl/


Autoriteit Consument & Markt  
Zaaknr. ACM/19/035592 / Documentnr. ACM/UIT/523020 
 

 
 

2/2 
 

De overige bepalingen van de Bevoegdhedenovereenkomst blijven ongewijzigd. Wijziging van dit 

artikel laat ook onverlet dat de ACM bij de vaststelling van de tarieven en de inzet van de bestaande 

veilinggelden over deze periode rekening zal blijven houden met de factoren als benoemd in artikel 2.8 

van de Bevoegdhedenovereenkomst. De ACM onderkent dat de bijgestelde teruggave gevolgen heeft 

voor de ratio's als bedoeld in het Besluit financieel beheer netbeheerder.  

 

 
Overeengekomen op 19 november 2019 
 

De Autoriteit Consument en Markt,    TenneT TSO B.V., 

 

namens deze:       namens deze: 

 

 

w.g.        w.g. 

 

 

dr. F.J.H. Don       drs. O. Jager 

bestuurslid       bestuurslid 

 

 




