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Besluit 

Besluit tot goedkeuring BritNed Access Rules 2021 

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/546412 

Zaaknummer : ACM/20/042079 

 

 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 22, tweede lid, van het Besluit 

grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit.  
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1 Inleiding en procedure van totstandkoming van dit 
besluit 

1. Het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari 2020 uit de Europese Unie (hierna: EU) getreden. 

Gedurende een overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 geldt nog 

steeds alle Europese wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk een 

zogenoemd derde land. Het is nu al duidelijk dat vanaf 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk 

geen onderdeel meer zal zijn van de Europese Interne Energiemarkt. Dit betekent concreet dat 

het Verenigd Koninkrijk en de BritNed interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland 

geen onderdeel meer zullen zijn van de marktkoppeling en dat de capaciteit van de BritNed 

interconnector voor de day-aheadmarkt niet meer impliciet zal worden geveild. 

 

2. BritNed Development Limited (hierna: BritNed) heeft op 15 september 2020 een voorstel tot 

goedkeuring van de “BritNed Access Rules – Non internal Energy Market Access Rules” 

ingediend. Het voorstel voorziet in een aanpassing van de BritNed Access Rules aan de situatie 

vanaf 1 januari 2021.
1
 Op 4 november 2020 en 16 december 2020

2
 heeft de Autoriteit Consument 

en Markt (hierna: de ACM) van BritNed gewijzigde voorstellen ontvangen (hierna tezamen 

aangeduid met “het voorstel”). 

 

3. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM het voorstel ter inzage gelegd en 

gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is kennis gegeven in Staatscourant 

59102 van 12 november 2020. De ACM heeft hiermee belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld zienswijzen te geven. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen 

ingediend. 

 

4. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat het wettelijk kader. 

Hoofdstuk 3 gaat in op het ontvangen voorstel. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van het voorstel 

en hoofdstuk 5 het dictum.  

 

5. Dit besluit bevat twee bijlagen. Deze bijlagen zijn onderdeel van het besluit en bevatten 

respectievelijk (i) het document “Joint Opinion of the Authority for Consumers & Markets 

(Netherlands) and the Gas and Electricity Markets Authority (Great Britain) on the Access Rules 

for the BritNed interconnector in the event that Great Britain no longer participates in single day-

ahead market coupling” (hierna: gezamenlijke position paper) en (ii) het voorstel.  

 

                                                        

1
 De ACM heeft eerder bij besluit van 31 oktober 2019 in zaak ACM/19/036257 de huidige versie van de BritNed Access 

Rules goedgekeurd. 

2
 De ACM heeft van BritNed op 29 oktober 2020 een gewijzigd voorstel ontvangen, maar BritNed heeft dit gewijzigde 

voorstel op 29 oktober 2020 ingetrokken. Op 30 oktober 2020 heeft de ACM van BritNed een gewijzigd voorstel 

ontvangen, maar BritNed heeft dit voorstel op 4 november 2020 ingetrokken. 
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2 Wettelijk kader 

6. Op 14 maart 2019 is het “Besluit houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van 

een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de 

beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 

Europese Unie” (hierna: Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na 

Brexit) vastgesteld.
3
 Dit besluit is in werking getreden op 1 februari 2020. 

 

7. Het verzoek van BritNed betreft een voorstel voor congestiebeheersprocedures. Artikel 22, eerste 

lid, van het Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit, bepaalt dat 

de beheerder van het net congestiebeheersprocedures hanteert en deze aan de ACM ter 

goedkeuring voorlegt.
4
 BritNed is de beheerder zoals bedoeld in dit artikel. 

 

8. Artikel 22, tweede lid, van het Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na 

Brexit bepaalt dat de ACM goedkeuring verleent indien uit toetsing blijkt dat de methoden en 

voorwaarden redelijk, objectief, marktconform, niet-discriminatoir, transparant en in het belang van 

een goede marktwerking zijn. 

3 Het voorstel 

9. Het voorstel is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. Het voorstel betreft een significante 

aanpassing van de huidige BritNed Access Rules waarbij elementen van (i) de geharmoniseerde 

toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie
5
 en (ii) de specifieke eisen 

voor de biedzonegrens Nederland - Groot-Brittannië betreffende de geharmoniseerde 

toewijzingsregels
6
 zijn geïntegreerd in de BritNed Access Rules. Een belangrijke wijziging is de 

expliciete toewijzing van grenscapaciteit voor day-ahead. 

 

10. In hoofdstuk 2 van de gezamenlijke position paper van de ACM en Ofgem, opgenomen in bijlage 1 

bij dit besluit, worden de belangrijkste wijzigingen die het voorstel omvat, behandeld waarbij ook 

wordt ingegaan op de reacties die BritNed heeft ontvangen naar aanleiding van de consultatie van 

het voorstel door BritNed voorafgaand aan de indiening bij de ACM.  

                                                        

3
 Op grond van artikel 10Aa van de Elektriciteitswet kunnen bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur regels 

worden gesteld met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met een 

derde land overschrijdt en de beheerder van dat net, voor zover deze regels nodig zijn voor het functioneren en de 

exploitatie van dat net of voor het functioneren van die beheerder. 

4
 Uit artikel 18 van het Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit volgt dat met 

“beheerder” wordt bedoeld de beheerder van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk 

overschrijdt en waardoor elektriciteit wordt getransporteerd. 
5
 Zie het besluit van ACER met nummer 14/2019 van 29 oktober 2019 over de geharmoniseerde toewijzingsregels voor 

langetermijnrechten betreffende transmissie.  

6
 Zie het besluit van de ACM van 17 oktober 2017 in zaak 17.0021.53. 
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4 Beoordeling 

11. Voor de beoordeling van het voorstel heeft de ACM in nauwe coördinatie samengewerkt met 

Ofgem. Dit heeft geresulteerd in de gezamenlijke position paper die is opgenomen als bijlage 1 bij 

dit besluit. In de gezamenlijke position paper concluderen de ACM en Ofgem dat het voorstel kan 

worden goedgekeurd. 

 

12. De ACM concludeert dat het voorstel redelijk, objectief, marktconform, niet-discriminatoir, 

transparant en in het belang van een goede marktwerking is. De ACM keurt daarom het voorstel 

goed op grond van artikel 22, tweede lid, van het Besluit grensoverschrijdend net Nederland – 

Verenigd Koninkrijk na Brexit. 
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5 Dictum 

13. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel goed.  

 

14. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 

 

15. De rechtsgevolgen van dit besluit treden in werking op 1 januari 2021. 

 

‘s-Gravenhage, 

Datum: 18 december 2020 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

w.g.  

 

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 

 

 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw 

bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep 

bij de bestuursrechter. 
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Bijlage 1: gezamenlijke position paper ACM en Ofgem 
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Bijlage 2: het voorstel 
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