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In de bijlage vindt u het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) in zaak
ACM/20/042871. Met dit besluit verklaart de ACM de aanvraag van TenneT TSO B.V. (hierna:
TenneT) van 2 december 2020 bindend.

TenneT heeft op 2 december 2020 haar aanvraag tot het verbindend verklaren van de toezegging
ingediend. Deze aanvraag bevat een breed pakket aan maatregelen en ziet op aanzienlijk meer
dan alleen de stroomstoring in de omgeving van Eindhoven. Het daaropvolgende besluit van de
ACM vindt u in de bijlage bij deze brief.
Secundair en Stationsvervanging
Tegelijkertijd met de aanvraag tot het verbindend verklaren van de door TenneT gedane
toezegging, die ziet op het zoveel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen van onderbrekingen, heeft
TenneT een brief aan de ACM toegezonden waarin zij haar voornemens schetst omtrent het
verkorten van de herstelduur van onderbrekingen wanneer deze toch optreden. Deze voornemens
zien op de programma’s Secundair en Stationsvervanging en op de flankerende maatregelen om
de bestaande risico’s gedurende de doorlooptijd van deze programma’s te mitigeren. Tijdens de
gesprekken omtrent de inhoud van de toezegging hebben TenneT en de ACM ook meerdere malen
gesproken over deze onderwerpen. TenneT heeft zich ingezet om de vervanging van de velden
binnen de programma’s Secundair en Stationsvervanging te versnellen en heeft hiertoe een lange
termijn voornemen aan de ACM op papier gezet. Dit voornemen behelst het verder onderzoeken
van maatregelen om de uitvoering van de programma’s Secundair en Stationsvervanging, teneinde
op een structurele wijze risico-reductie te bereiken. Ook zal TenneT een impactanalyse uitvoeren
op de planning van de huidige programma’s ter optimalisatie. Concreet stelt TenneT tot slot dat zij
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Verloop van de procedure
De aanleiding en achtergrond van deze toezegging van TenneT en het besluit van de ACM is het
onderzoek dat de Directie Energie van de ACM heeft uitgevoerd naar aanleiding van de
stroomstoring in de omgeving van Eindhoven. De directe aanleiding vormde het boeterapport naar
de stroomstoring in de omgeving van Eindhoven dat de Directie Energie heeft opgesteld en aan
TenneT heeft toegezonden op 7 oktober 2019.
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in totaal 110 velden in de jaren 2021 en 2022 zal vervangen binnen de programma’s Secundair en
Stationsvervanging en dat zij in het investeringsplan van 2022 respectievelijk 65, 85 en 95 velden
ter vervanging opneemt. TenneT heeft aangegeven dat er zich ontwikkelingen voor kunnen doen
(met betrekking tot het verkrijgen van Voorziene Niet Beschikbaarheid) die van invloed kunnen zijn
op dit voornemen. Mocht hier sprake van zijn, dan zal TenneT dit melden bij de ACM.
De ACM hecht, naast het in het besluit benoemde belang van het zoveel als redelijkerwijs mogelijk
voorkomen van onderbrekingen, aan het grote belang van een zo kort als redelijkerwijs mogelijke
hersteltijd bij een opgetreden onderbreking. Op grond van artikel 8.2, eerste lid, van de Netcode
elektriciteit dient een netbeheerder wanneer een onderbreking van het transport van elektriciteit
optreedt deze onderbreking zo snel mogelijk te verhelpen. Hoewel deze programma’s geen
onderdeel van het toezeggingsbesluit uitmaken, onderschrijft de ACM het belang van een
versnelde vervanging in de programma’s Secundair en Stationsvervanging aan. De ACM heeft dan
ook met interesse kennis genomen van de door TenneT in de brief opgenomen ambitie en het
voornemen van TenneT om deze ambitie in de investeringsplannen terug te laten komen. De ACM
acht het van belang dat TenneT deze voornemens de komende jaren daadwerkelijk uitvoert en
daarbij ook kijkt op welke onderdelen en op welke wijze versnelling van de voorgenomen
maatregelen mogelijk is.
De ACM zal deze onderdelen blijven monitoren en indien nodig hierover met TenneT in gesprek
treden. De ACM verwacht van TenneT dat TenneT de ACM regelmatig over de voortgang
rapporteert, waaronder ten minste twee maal per jaar tijdens de reguliere overleggen op bestuurlijk
niveau.
Flankerende maatregelen
De ACM heeft kennis genomen van het voornemen van TenneT om een onderzoek te doen naar
de mogelijkheden om mitigerende maatregelen te treffen gedurende de periode dat de
programma’s Secundair en Stationsvervanging worden uitgevoerd. De ACM verwacht van TenneT
dat zij op de hoogte wordt gehouden van het door TenneT uit te voeren onderzoek. Tevens
ontvangt de ACM graag te zijner tijd een onderbouwing van de doeltreffendheid van deze
voorgestelde maatregelen. De ACM spreekt zich hierbij niet uit over de eventuele aandachtspunten
met betrekking tot het reguleringsproces voor de methodebesluiten 2022-2026 en nodigt TenneT uit
dergelijke aandachtspunten aldaar in te brengen.
Gemaakte afspraken
De gemaakte afspraken, naast de afspraken die onderdeel uitmaken van het toezeggingsbesluit,
zijn als volgt:







De ACM publiceert het toezeggingsbesluit en het bijbehorende persbericht.
De ACM wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van TenneT bij de uitvoering,
waaronder ten minste twee maal per jaar tijdens de reguliere overleggen op bestuurlijk
niveau.
Ter controle van de toezegging zal TenneT de ACM op verschillende momenten een
rapport van een externe deskundige overleggen waarin is getoetst of de toegezegde acties
zijn uitgevoerd en een rapportage in hoeverre de acties passen binnen het kwadrant van
best practices.
Deze documenten worden gebundeld aan de ACM aangeleverd:
i.
Uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 (op dit moment kunnen
tevens de resultaten van de externe audit worden gedeeld)
ii.
Uiterlijk aan het einde van het vierde kwartaal van 2022.
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Heeft u vragen?
Neem dan contact op met [vertrouwelijk]. Hij is bereikbaar via [vertrouwelijk] of [vertrouwelijk]. Uw
zaak is geregistreerd onder zaaknummer ACM/20/042871. Wilt u dit nummer vermelden als u
contact met ons opneemt?
Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,
w.g.
drs. D.I. Bos
Directeur Directie Energie
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