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Ontwerpbesluit 

Ons kenmerk : ACM/UIT/520777 

Zaaknummer : ACM/19/036454 

Datum : 11 februari 2020 

 

 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van [datum], kenmerk [kenmerk] tot wijziging van 

de voorwaarden als bedoeld in de artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 over het toevoegen van 

spanningseisen voor elektriciteitsproductie-eenheden en het herstellen van een inconsistentie 

over de frequentiebanden in  de Netcode elektriciteit. 

 

De Autoriteit Consument en Markt, 

 

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998; 

 

 

 

Besluit: 

 

 

Artikel I 

 

De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt: 

 

A 

 

In artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘48 en 51 Hz’ vervangen door: ‘47,5 en 51,5 Hz’. 

 

 

B 

 

In artikel 3.15 worden na het achtste lid drie nieuwe leden ingevoegd, luidende: 

 

9. De elektriciteitsproductie-eenheid, aangesloten op een middenspanningsnet of op een 

hoogspanningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV is, in aanvulling op artikel 3.13, 

eerste lid, en artikel 3.13. zevende lid, in staat om op het net aangesloten en in bedrijf te blijven 

binnen de volgende spanningsbanden en tijdsperioden: 

a. gedurende 20 minuten bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,85 pu en 0,90 

pu, waarbij, onverminderd het zesde lid, onderdeel b, geldt dat het werkzame 

vermogen mag worden gereduceerd tot 80% van de maximum capaciteit; 

b. onbeperkt bij een spanning op het overdrachtspunt tussen 0,9 pu en 1,1 pu. 

 

10. Indien artikel 3.13, eerste lid, een kortere tijdsperiode toestaat dan het negende lid, prevaleert 

artikel 3.13, eerste lid. 

 

11. Indien het negende lid een kortere tijdsperiode toestaat dan artikel 3.13, eerste lid, prevaleert 

het negende lid. 
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In artikel 14.1 wordt een vijfde lid ingevoegd, luidende: 

 

5. Bij een elektriciteitsproductie-eenheid kleiner dan 800 W die voor [datum 

inwerkingtreding besluit] op het elektriciteitsnet is aangesloten  spreekt de in artikel 3.8, 

tweede lid, onderdeel c bedoelde frequentiebeveiliging aan bij 48 en 51 Hz. 

 

D 

 

In artikel 14.2, eerste lid, wordt ‘aan het tweede lid’ vervangen door: ‘aan het tweede en derde lid’ 

 

E 

 

In artikel 14.2 wordt na het tweede lid een nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 

 

3. De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid is voorzien van een 

frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz. 

 

 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 

waarin zij wordt geplaatst. 

 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

’s-Gravenhage,   

Datum:  

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

 

 

drs C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA  

bestuurslid 

 

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 

Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn 

ontvangen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. 

Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden 

besluit te worden meegezonden.  
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Toelichting 

1 Samenvatting 

1. Met dit codewijzigingsbesluit stelt de ACM twee spanningsbandbreedtes vast voor nieuwe 

elektriciteitsproductie-eenheden (productie-eenheden), aangesloten op een 

middenspanningsnet (MS-net) of op een hoogspanningsnet (HS-net) met een spanningsniveau 

kleiner dan 110 kV. Daarnaast wijzigt de ACM de frequentie-eisen van de frequentiebeveiliging 

van nieuwe productie-eenheden met een aansluitcapaciteit kleiner dan 800 W en van type A 

productie-eenheden die zijn aangesloten op een MS-net met een aansluitcapaciteit van 

maximaal 11 kW. 

2 Aanleiding en gevolgde procedure 

2. De ACM heeft op 20 december 2018 een besluit
1
 genomen over de implementatie van onder 

andere de Europese netcode over de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op 

het net
2
 (RfG verordening). Met dit besluit is de Netcode elektriciteit opnieuw vastgesteld. In 

aanvulling op dit besluit heeft Netbeheer Nederland op 17 september 2019 een 

codewijzigingsvoorstel
3
 (voorstel) ingediend waarin spanningsbandbreedtes voor productie-

eenheden in de Netcode elektriciteit worden opgenomen en de frequentie-eisen van de 

frequentiebeveiliging van productie-eenheden worden gewijzigd.  

3. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft de ACM het 

ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar 

internetpagina. De terinzagelegging is gemeld in de Staatscourant van 11 februari 2020. De 

ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen zes weken hun zienswijzen op 

het ontwerp kenbaar te maken. 

4. De voorwaarden in dit besluit zijn niet in ontwerp ter notificatie aangeboden omdat het gaat om 

de implementatie van Europeesrechtelijke voorschriften.
4
 

3 Beoordeling 

3.1 Procedureel 

5. De ACM constateert dat het voorstel op 20 juni 2019 in een overleg met representatieve 

organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en de 

indieners hebben in het voorstel aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan 

de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht. 

6. Naar het oordeel van de ACM voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 

33, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet.  

                                                        
1
 Kenmerk: ACM/18/032994 

2
 VERORDENING (EU) 2016/631 VAN DE COMMISSIE van 14 april 2016 

3
 BR-2019-1612 

4
 Zoals bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/1535 van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van 

technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij. 
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3.2 Inhoudelijk 

3.2.1 Spanningseisen 

7. In het voorstel wordt aangegeven dat in de huidige Netcode elektriciteit de spannings-eisen 

ontbreken voor nieuwe productie-eenheden die zijn aangesloten op een MS-net of op een HS-

net met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV. Dit is aanleiding om in de Netcode elektriciteit 

voor deze categorie productie-eenheden de spanningsbandbreedtes vast te leggen waarbinnen 

een productie-eenheid gedurende een bepaalde tijdsperiode met het elektriciteitsnet verbonden 

moet blijven. De volgende twee spanningsbandbreedtes worden door de gezamenlijke 

netbeheerders voorgesteld: 

a. Tussen een spanning van 0,9 pu en 1,1 pu moet een productie-eenheid onbeperkt met 

het elektriciteitsnet verbonden blijven. 

b. Tussen een spanning van 0,85 pu en 0,9 pu moet een productie-eenheid tenminste 20 

minuten met het elektriciteitsnet verbonden blijven. Het is binnen deze 

spanningsbandbreedte wel toegestaan om het werkzame vermogen te reduceren tot 

80% van de maximum capaciteit. 

8. De ACM stelt vast dat de voorgestelde eisen over het spanningsbereik een invulling zijn van 

artikel 13, eerste lid, onderdeel a, sub ii, van RfG verordening. Hierin is bepaald dat de 

transmissie-systeembeheerder eisen mag stellen aan het spanningsniveau waarbij productie-

eenheden nog met het netwerk verbonden moeten zijn. 

9. Voor bestaande productie-eenheden blijven, op grond van hoofdstuk 14 van de Netcode 

elektriciteit, de oude spanningseisen gelden. De voorgestelde spanningseisen voor nieuwe 

productie-eenheden wijken inhoudelijk af van deze oude spanningseisen. Zo is de bovengrens 

van de bovenste spanningsbandbreedte verhoogd van 1,05 pu naar 1,1 pu. De reden hiervoor 

is dat al op grond van een ander artikel geldt om bij 1,1 pu aan het net gekoppeld te blijven, 

namelijk artikel 13, zevende lid onderdeel a, van de RfG Verordening. Daarnaast is de 

ondergrens van de onderste spanningsbandbreedte verhoogd van 0,8 pu naar 0,85 pu. Dit is 

gedaan om oververhitting en beschadiging van de generatoren van windturbines bij lage 

spanningen te voorkomen. Naar aanleiding van opmerkingen van PAWEX is tenslotte 

overeengekomen dat tussen de 0,85 pu en de 0,9 pu het mogelijk is om 20 minuten met het 

elektriciteitsnet verbonden te zijn, mits het toegestaan is om het werkzame vermogen te 

reduceren tot 80% van de maximum capaciteit. Voor het opnemen van de twee 

spanningsbandbreedtes worden in artikel 3.15 van de Netcode elektriciteit drie nieuwe leden 

ingevoegd.  

10. Door dit besluit gelden de volgende eisen: 

Nieuwe productie-eenheden Bestaande productie-eenheden 
Tijd 

U  U  

0,9 pu - 1,1 pu 0,95 pu - 1,05 pu Onbeperkt 

0,85 pu - 0,9 pu 0,85 pu - 0,95 pu 20 minuten 

- 0,80 pu - 0,85 pu 5 minuten. 

 

3.2.2 Frequentie-eisen  

11. In het voorstel wordt aangegeven dat de frequentie-eisen voor productie-eenheden niet 

eenduidig in de Netcode elektriciteit zijn vastgelegd. Zo is in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel c, 

van de Netcode elektriciteit bepaald dat de frequentiebeveiliging een productie-eenheid 

afschakelt bij een frequentie van 48 Hz en 51 Hz. Hoewel deze eis alleen geldt voor productie-

eenheden kleiner dan 800 W, wordt door artikel 3.12 deze eis ook van toepassing op type A 
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productie-eenheden die aangesloten zijn op een MS-net met een aansluitcapaciteit van 

maximaal 11 kW.  

12. Voor deze groep type A productie-eenheden zijn de frequentiewaarden in artikel 3.8, tweede lid, 

onderdeel c, niet consistent met het frequentie-bereik zoals vastgelegd in artikel 3.13, eerste lid, 

van de Netcode elektriciteit. Hierin is namelijk bepaald dat een type A productie-eenheid 

minimaal een half uur met het net verbonden moet blijven wanneer de frequentie zich bevindt 

tussen de 47,5 Hz en de 51,5 Hz. 

13. Om deze inconsistentie voor type A productie-eenheden weg te nemen, wordt voorgesteld om 

de frequentieband in artikel 3.8, tweede lid onderdeel c, te wijzigen door de benedengrens te 

verlagen van 48 Hz naar 47,5 Hz en de bovengrens te verhogen van 51 Hz naar 51,5 Hz. 

14. Een gevolg van deze wijziging is dat productie-eenheden met een maximumcapaciteit kleiner 

dan 800 W ook aan deze strengere eis moeten voldoen. Productie-eenheden met een 

maximumcapaciteit kleiner dan 800 W vallen niet onder de RfG Verordening. In het voorstel 

wordt aangegeven dat de componenten van dit soort productie-eenheden over het algemeen 

gelijk zijn aan die van het type A. Een afwijkende frequentiebeveiliging voor productie-

eenheden kleiner dan 800 W te eisen, werkt nodeloos kosten-opdrijvend. 

15. In het voorstel wordt aangegeven dat deze wijziging alleen geldt voor nieuwe productie-

eenheden. Voor bestaande productie-eenheden blijven de bestaande eisen gelden. Daarom 

zijn aan artikel 14.1 en 14.2 nieuwe leden toegevoegd waarin wordt bepaald dat bestaande 

productie-eenheden zijn voorzien van een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid 

van 2 seconden bij 48 en 51 Hz.  

16. De ACM komt tot het oordeel dat de wijzigingen die Netbeheer Nederland voorstelt niet in strijd 

zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998. 

 

4 Reactie op ontvangen zienswijzen 

17. [PM] 

 

 

 
’s-Gravenhage,  

Datum: 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

 

 

drs C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA  

bestuurslid 

 


