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Netbeheer Nederland 

De heer A. Jurjus 

Postbus 90608  

2509 LP  'S-Gravenhage   

  

 

 

 

Den Haag,  

 

 

Aantal bijlagen : 1 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : ACM/UIT/534434 

Contactpersoon : [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]@acm.nl | 070 [Vertrouwelijk]  

Onderwerp : ACM/19/037159 Wijzigingsopdracht verzamelwijzingen 2019 

 

 

Geachte heer Jurjus, 

 

Op 7 november 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) het 

codewijzigingsvoorstel ontvangen van de Vereniging Netbeheer Nederland. Bij de beoordeling 

ervan kwam de ACM tot de conclusie dat het voorstel niet strookt met de belangen, regels en eisen 

in artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Wij verzoeken u uw voorstel te herzien en het 

vervolgens weer aan de ACM te sturen. 

 

Uw codevoorstel 

Het codevoorstel dat u heeft ingediend betreft een wijziging van de voorwaarden bedoeld in artikel 

27 van de Elektriciteitswet 1998. Het gaat om een verzameling van relatief kleine inhoudelijke 

wijzigingen in de Tarievencode elektriciteit en de Netcode elektriciteit. Deze wijzigingen kennen 

geen inhoudelijke samenhang. 

 

Wijzig uw voorstel 

Uw codevoorstel bevat een aantal punten die in strijd zijn met de wet. In de bijlage licht de ACM toe 

waarom zij dit vindt en welke wijzigingen nodig zijn. 

 

Uw reactietermijn 

Bekijk op welke punten u uw voorstel moet wijzigen en dien het nieuwe voorstel binnen vier weken 

na dagtekening van deze brief in.
1
 Als u dit niet of niet tijdig doet, stelt de ACM zelf een gewijzigd 

codevoorstel vast.
2
 Wij wijzigen het door u ingediende voorstel dan zodanig dat het alsnog in 

overeenstemming is met de bovengenoemde belangen en regels. 

 

  

                                                        
1
 Op grond van artikel 36, derde lid, van de E-wet. 

2
 Op grond van artikel 36, vierde lid, van de E-wet. 

http://www.acm.nl/
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Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met [Vertrouwelijk], die uw zaak in behandeling heeft. Hij is bereikbaar via 

070 [Vertrouwelijk] of 06 [Vertrouwelijk] [Vertrouwelijk]@acm.nl. Uw zaak is geregistreerd onder 

zaaknummer ACM/19/037159. Wilt u dit nummer vermelden als u contact met ons opneemt? 

 

Den Haag, 

Datum: 27 maart 2020 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

w.g. 

 

 

 

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 
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Bijlage bij de brief met kenmerk ACM/UIT/534434 

 

De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders de opdracht om het codevoorstel van 7 november 

2019 zodanig te wijzigen dat dit niet meer in strijd is met de belangen en regels in artikel 36, eerste 

lid, van de Elektriciteitswet 1998 en de onvolledigheden aan te passen, die de ACM geconstateerd 

heeft. Graag ontvangen wij een wijziging van de volgende artikelen uit het voorstel: 

 

 

I Centrale maatregelen tegen het optreden van transiënte overspanningen ten gevolge 

van schakelen in sterk verkabelde hoogspanningsnetten 

 

In het voorstel wordt de term "transiënte overspanningen" gebruikt in een andere betekenis dan in 

de eerdere codewijzigingsdossiers 104036 met besluit 104036/9 d.d. 6 maart 2013 en 15.0732.52 

met besluit ACM/DE/2016/203527 d.d. 21 juni 2016. Om ieder misverstand uit te sluiten verzoekt 

ACM u het voorstel zodanig aan te passen dat duidelijk wordt wat hier bedoeld wordt.  

 

 

II Aanpassing in verband met het voorstel ‘Onderscheid aansluitingen 

distributienetten en gesloten distributiesystemen’ 

 

De ACM constateert dat deze voorgestelde wijziging nog twee andere artikelen raakt. Het gaat om 

de artikelen 2.24, tweede lid, en 2.35 uit de Netcode elektriciteit. U kunt hierop de beide artikelen 

aanpassen. 

 

 

VII Aanpassing in verband met onafhankelijke BSP 

 

In uw voorstel om artikel 10.39, vijfde lid, van de Netcode elektriciteit te wijzigen voert u als reden 

aan nauw aan te willen sluiten bij Europese regelgeving. Dit lid beschrijft hoe de netbeheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet per BSP het volume van de balanceringsenergie moet bepalen. U 

stelt voor om ‘BSP’ te vervangen door 'de geactiveerde aansluitingen', om zodoende rekening te 

houden met de situatie dat een bieding voor reservelevering van een BSP kan bestaan uit bijdragen 

van verschillende aansluitingen waarop verschillende BRP's actief kunnen zijn. De ACM merkt op 

dat uw voorgestelde wijziging niet nodig is, aangezien in artikel 10.39, derde lid, onderdeel c, van 

de Netcode elektriciteit de term ‘BRP’ per 20 december 2019 is vervangen door ‘BRP’s’. Deze 

wijziging ondervangt zodoende de situatie waarin een BSP met een reserveleverende groep, 

samengesteld uit verschillende aangeslotene met eventueel verschillende BRP’s, biedingen doet. 

Dientengevolge kan in artikel 10.39, vijfde lid, onderdeel a, van de Netcode elektriciteit de term 

‘BSP’ behouden worden. 

 

 

VIII Aanpassing in verband met gewijzigde planning marktkoppelingsalgoritme  

 

U stelt een wijziging van artikel 12.16 van de Netcode elektriciteit voor om de ruimere tijd voor de 

impliciete toewijzing mogelijk te maken. Over dit artikel merkt de ACM het volgend op. 

 

Tijdens de behandeling van dit codevoorstel heeft TenneT op grond van artikel 44 van Verordening 

1222/2015, een voorstel voor reserveprocedures voor de Hansa-regio ingediend. De ACM heeft 

deze procedures 11 december 2019 goedgekeurd. Dit artikel 12.16 is daarom niet meer van 
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toepassing op de verbinding Eemshaven-Denemarken. U kunt hierop artikel 12.16 van de Netcode 

elektriciteit aanpassen. 

 

 

X Dagcontracten voor noodvermogen 

 

U stelt een wijziging in bijlage 10 voor met het doel aan te sluiten bij art. 6, negende lid, van 

Verordening 943/2019. Dit lid bepaalt dat per 1 januari 2020 alle contracten voor 

balanceringscapaciteit niet later dan één dag vóór de levering van deze capaciteit gesloten mogen 

worden, waarbij de contractperiode maximaal één dag bestrijkt. De ACM heeft met besluit 

ACM/UIT/525733, van. 2 januari 2020, TenneT een derogatie voor deze verplichting verleend. 

Hiermee zal de verplichting tot dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit per 1 september 2020 

gelden. Uw voorgestelde wijziging van bijlage 10 van de Netcode elektriciteit is in dit kader een 

gewenste aanpassing. De ACM constateert dat eenzelfde wijziging dan ook doorgevoerd moet 

worden in artikel 5 van bijlage 8 van de Netcode elektriciteit. De ACM verzoekt u om dit artikel 

overeenkomstig de voorgestelde wijziging in deze bijlage 10 aan te passen. 

 

Volgend op bovengenoemd besluit heeft TenneT bij de ACM aangegeven om vooruitlopend op de 

overgang naar dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit een overgangsfase voor de inkoop van 

noodvermogen toe te passen, waarbij per 1 juni 2020 de maximale contractduur voor 

noodvermogen één week betreft. Deze overgangsfase loopt dan tot 1 september 2020. Vanaf die 

datum wordt de contractduur één dag. De ACM verzoekt de gezamenlijke netbeheerders de 

voorgestelde tekst van deze artikelen in de beide bijlages overeenkomstig aan te passen. 

 


