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1. Verloop van de procedure 

1. Op 23 juni 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een aanvraag tot 

geschilbeslechting als bedoeld in artikel 4, achtste lid, van de ER-Verordening juncto artikel 51 van 

de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) ontvangen van NXP Semiconductors Netherlands B.V. 

(hierna: NXP). Het betreft een geschil met netbeheerder TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).  

 

2. De ACM heeft TenneT gevraagd om een schriftelijke zienswijze op de aanvraag. Deze zienswijze 

heeft de ACM op 19 juli 2021 ontvangen.  

 

3. Op 4 november 2021 is er op het kantoor van de ACM in Den Haag een hoorzitting geweest. De 

ACM heeft het verslag hiervan aan partijen gezonden.  

2. Het geschil 

4. Verordening 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het 

elektriciteitsnet (hierna: ER Verordening) dient ter waarborging van de operationele veiligheid van het 

net, het minimaliseren van de effecten van een incident ter voorkoming van een grote storing of 

black-out en om het net efficiënt en snel te herstellen wanneer een grote storing of black-out toch is 

opgetreden. De ER Verordening heeft rechtstreekse werking.  

 

5. De ‘low frequency demand disconnection’ regeling (hierna: LFDD-regeling) is een regeling die 

voorschrijft hoe afnemers zich dienen te gedragen wanneer de frequentie op het net erg laag is, 

bijvoorbeeld als gevolg van een grote uitval bij een producent. Kort samengevat schrijft de LFDD-

regeling voor wat de verwachte grootte van afschakeling van grote afnemers is in een dergelijke 

situatie.  

 

6. De ER Verordening introduceert tevens de significante netgebruiker met hoge prioriteit (hierna: HP 

SNG) en schrijft voor dat criteria moeten worden geformuleerd om voor deze status in aanmerking te 

komen. Partijen die als HP SNG kwalificeren hoeven, onder andere, niet aan de LFDD-regeling deel 

te nemen. 

 

7. Het geschil gaat over drie vragen, alle gerelateerd aan het feit dat TenneT volgens NXP - in strijd 

met de ER Verordening - de regeling tot handhaving dan wel herstel van de frequentie van de 

landelijke elektriciteitsvoorziening, de LFDD-regeling, op NXP van toepassing verklaart.  

 

8. Ten eerste heeft TenneT volgens NXP onjuiste criteria voorgesteld voor de vaststelling van de status 

van HP SNG waardoor NXP ten onrechte niet binnen de criteria valt. Ten tweede speelt de vraag of 

TenneT in strijd handelt met het discriminatieverbod door bij het samenstellen van de criteria voor de 

status van HP SNG geen onderscheid te maken tussen bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten 

op het landelijk hoogspanningsnet. Tot slot speelt de vraag of NXP door TenneT in strijd met artikel 

5, derde lid, van de ER Verordening ten onrechte wordt verplicht aan de LFDD-regeling deel te 

nemen. 

3. Feiten 

9. Op grond van de door partijen geleverde stukken en hetgeen op de hoorzitting naar voren is 

gebracht stelt de ACM de volgende feiten en omstandigheden vast. 

 

10. NXP is producent van chips en beschikt over een aansluiting op het net van TenneT.  
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11. Op het terrein van NXP bevinden zich chemicaliën. Als gevolg daarvan valt NXP onder de 

bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO).  

 

12. NXP is lid van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW). 

4. Implementatie ER Verordening in nationale codes 

13. Op 18 december 2018 hebben de gezamenlijke netbeheerders een voorstel tot wijziging van de 

Netcode elektriciteit (hierna: Netcode) bij de ACM ingediend. Dit voorstel dient ter implementatie van 

alle bepalingen uit de ER Verordening.  

 

14. Op 6 juni 2019 heeft de ACM naar aanleiding van het voorstel een wijzigingsopdracht aan de 

gezamenlijke netbeheerders verzonden.  

 

15. Op 12 september 2019 hebben de netbeheerders in reactie op de wijzigingsopdracht van de ACM 

een gewijzigd voorstel bij de ACM ingediend.  

 

16. Op 21 november 2019 heeft de ACM een ontwerpbesluit tot wijziging van de Netcode gepubliceerd, 

dat dient ter implementatie van artikel 4, tweede lid, van de ER Verordening. Met dit ontwerpbesluit 

worden alle bepalingen van de ER Verordening geïmplementeerd, met uitzondering van de LFDD-

regeling. Het in dit ontwerpbesluit voorgestelde artikel 9.28, vierde lid, van de Netcode bevatte de 

volgende tekst:  

 

4. Significante netgebruikers met hoge prioriteit, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel d, van 
Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), zijn aangeslotenen waarvan de installatie is aangesloten op 
het landelijk hoogspanningsnet en:  
a. waarvan de installatie onderdeel is van het landelijk gastransportnet, een gasproductienet of een 
gasproductie-installatie en naar het gezamenlijke oordeel van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet cruciaal is voor het in stand 
houden van de openbare gasvoorziening of de gasvoorziening van gasgestookte 
elektriciteitsproductie-eenheden, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet; of  
b. waarvan de installatie een elektriciteitsproductie-installatie is die nucleaire energie als primaire 
energiebron heeft. 

 
17. Zes weken na publicatie, op 2 januari 2020, eindigde de zienswijzeperiode voor dit ontwerpbesluit. 

De ACM heeft geen zienswijze ontvangen van NXP of een partij of organisatie waarbij NXP is 

aangesloten. 

 

18. Op 16 december 2019 hebben de gezamenlijke netbeheerders een extra voorstel ingediend tot 

wijziging van de Netcode tot wijziging van artikel 9.26 van de Netcode. In dit voorstel is de wijziging 

van de reeds bestaande LFDD-regeling voorgesteld. Dit voorstel bevat het laatste deel van de 

implementatie van de ER Verordening.  

 

19. Het voorstel tot wijziging van de LFDD-regeling is door de ACM op 20 mei 2020 in een 

ontwerpbesluit tot wijziging van de Netcode gepubliceerd. Zes weken na publicatie, op 1 juli 2020, 

eindigde de zienswijzeperiode voor dit ontwerpbesluit. De ACM heeft geen zienswijze ontvangen van 

NXP of een partij of organisatie waarbij NXP is aangesloten.  

 

20. Op 24 september 2020 heeft de ACM het besluit genomen tot wijziging van de Netcode naar 

aanleiding van dit ontwerpbesluit. Bij dit besluit is de LFDD-regeling vastgesteld zoals momenteel 

opgenomen in artikel 9.26 van de Netcode. Deze nieuwe LFDD-regeling is van toepassing vanaf 18 

december 2022. Tot die tijd is de oude LFDD-regeling van toepassing. Tegen dit besluit is door 

niemand beroep ingesteld.  
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21. Op 2 december 2020 heeft TenneT een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd ten behoeve 

van de inwerkingtreding van de nieuwe LFDD-regeling, als opgenomen in artikel 9.26 van de 

Netcode. NXP was bij deze bijeenkomst aanwezig.  

 

22. In een door TenneT ingelaste bijeenkomst tijdens het sectoroverleg van VEMW op 17 maart 2021, 

heeft TenneT vooraf ingestuurde vragen van VEMW en van haar leden over de nieuwe LFDD-

regeling alsmede de vragen die tijdens deze bijeenkomst ter sprake zijn gekomen, beantwoord. Bij 

deze bijeenkomst was NXP ook aanwezig.  

 

23. Op 9 december 2021 heeft de ACM het besluit tot wijziging van de Netcode genomen dat dient ter 

implementatie van het laatste deel van de ER Verordening (met uitzondering van de eerder 

gewijzigde LFDD-regeling, zie randnummer 20) en dat als ontwerpbesluit op 21 november 2019 is 

gepubliceerd (zie randnummer 16). In dit codewijzigingsbesluit zijn onder andere in artikel 9.28, 

vierde lid, de criteria opgenomen op basis waarvan afnemers voor de status van HP SNG in 

aanmerking komen. Dit besluit is op 10 december 2021 in werking getreden. Tegen dit besluit is 

geen beroep ingesteld.  

5. Wettelijk kader 

24. Het wettelijk kader is in de bijlage opgenomen.  

6. Standpunten van partijen 

6.1 NXP  

25. NXP heeft – kort samengevat – in de stukken en op de zitting het volgende naar voren gebracht.  

 

26. NXP stelt dat TenneT jegens NXP in strijd handelt met haar wettelijke verplichtingen op grond van de 

ER Verordening. In het bijzonder uit zich dat in de volgende drie klachten. 

 

27. Ten eerste handelt TenneT in strijd met artikel 4, tweede lid, onderdeel d, van de ER Verordening 

door af te zien van het opstellen van een lijst met bedrijven met HP SNG status, dan wel een lijst met 

uitgangspunten op basis waarvan kan worden bepaald welke bedrijven voor de status van HP SNG 

in aanmerking komen en die uitgangspunten ter goedkeuring aan de ACM voor te leggen.  

 

28. Ten tweede dient TenneT, nu TenneT wel een in artikel 4, tweede lid, onderdeel d, van de ER-

Verordening bedoelde lijst heeft opgesteld, volgens NXP inzicht te geven in de criteria op grond 

waarvan bepaalde bedrijven als HP SNG worden aangemerkt, alsmede in de bedrijven, althans het 

soort bedrijven, dat op grond van deze lijst als HP SNG is aangemerkt. Door dit na te laten handelt 

TenneT evenzeer in strijd met artikel 4 van de ER Verordening, meer in het bijzonder het daarin 

opgenomen transparantiebeginsel. NXP is van mening dat de wijze waarop TenneT invulling geeft 

aan de criteria voor aanwijzing van een bedrijf als HP SNG, arbitrair overkomt. Tijdens de hoorzitting 

heeft NXP aangegeven dat volgens haar in ieder geval het veiligheidsaspect als criterium dient te 

worden meegenomen. 

 

29. Tijdens de hoorzitting op 4 november 2021 is de eerste aanvankelijke klacht van NXP (de klacht dat 

TenneT geen lijst heeft opgesteld met bedrijven met een HP SNG status) gewijzigd nu is komen vast 

te staan dat TenneT deze lijst heeft opgesteld. . Het is de bedoeling van de klacht dat NXP op deze 

lijst terechtkomt en dat derhalve aan NXP de status van HP SNG wordt toegekend. De gewijzigde 

klacht richt zich dus tegen het feit dat NXP –  volgens haar ten onrechte - niet vermeld staat op de 

lijst met (criteria voor) bedrijven met HP SNG status.  
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30. Daarnaast stelt NXP dat de wijze waarop TenneT invulling geeft aan (het onthouden van de) 

toekenning van de status van HP SNG, in strijd is met het discriminatieverbod zoals opgenomen in 

artikel 4, eerste lid, onderdeel a van de ER Verordening. Volgens NXP handelt TenneT in strijd met 

het discriminatieverbod door geen onderscheid te maken tussen bedrijven die rechtstreeks zijn 

aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Wanneer TenneT wel onderscheid zou maken, 

bijvoorbeeld op grond van veiligheidsrisico’s bij afschakeling respectievelijk de (on)evenredige 

financiële en economische gevolgen daarvan, zou NXP de status van HP SNG moeten krijgen. 

Bovendien dient ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel a van de ER Verordening tevens rekening 

te worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel. NXP meent dat aan haar ten onrechte de 

status van een HP SNG wordt onthouden door TenneT. Daarmee handelt TenneT volgens NXP in 

strijd met artikel 4 van de ER Verordening. 

 

31. Ten derde volgt uit artikel 5, derde lid, van de ER Verordening dat bedrijven om 

veiligheidstechnische redenen vrijgesteld kunnen worden van de toepassing van de LFDD-regeling. 

NXP stelt dat zij een BRZO-bedrijf is dat vanwege de veiligheidsrisico’s op grond van artikel 5, derde 

lid, van de ER Verordening voor vrijstelling van de LFDD-regeling in aanmerking komt. Door NXP te 

verplichten om deel te nemen aan de LFDD-regeling, handelt TenneT volgens NXP in strijd met 

artikel 5, derde lid, van de ER Verordening. 

 

32. NXP stelt dat zij naar aanleiding van de invoering van de LFDD-regeling (artikel 9.26 van de 

Netcode) heeft onderzocht in hoeverre zij (redelijkerwijs) in staat is een deel van haar 

elektriciteitsverbruik af te schakelen. Volgens NXP kan worden voldaan aan een opdracht tot 

afschakeling van een eerste tranche van 7,5% van het elektriciteitsverbruik (als bedoeld in artikel 

9:26, eerste lid, van de Netcode). Dit elektriciteitsverbruik ziet op bedrijfsonderdelen als kantoren en 

overige voor de productie van chips niet-noodzakelijke bedrijfsonderdelen. Afschakeling van een 

grotere hoeveelheid elektriciteit raakt volgens NXP aan bedrijfsonderdelen die noodzakelijk zijn voor 

de productie van chips. Uitval van de productie van chips leidt volgens NXP - behalve tot aanzienlijke 

veiligheidsrisico’s (zie randnummer 31) - tot zeer grote financiële en economische schade, mede 

omdat zij hierdoor haar leveringsverplichtingen aan klanten niet zou kunnen nakomen. 

 

33. NXP heeft TenneT bij brief van 25 februari 2021 gewezen op de grote economische en financiële 

gevolgen indien de productie van chips uitvalt als gevolg van de onder de LFDD-regeling verplichte 

afschakeling. Volgens NXP heeft TenneT bij brief van 10 maart 2021 aangegeven dat de brief van 

NXP aanleiding was tot overleg aan de zijde van TenneT, mede omdat de door NXP in haar brief 

opgebrachte onderwerpen raakten aan een problematiek die ook andere partijen betrof. 

 

34. NXP stelt dat TenneT - in reactie op de brief van NXP - in haar brief van 20 april 2021 aangeeft dat 

zij gelet op regelgeving geen gehoor kan geven aan het verzoek van NXP om van de verplichting tot 

afschakeling te worden vrijgesteld. Volgens NXP komt de reactie van TenneT er op neer dat TenneT, 

gelet op toepasselijke wet- en regelgeving, geen ruimte ziet rekening te houden met de grote 

economische en financiële gevolgen van een verplichting tot afschakeling.  

 

35. In verschillende sectorale overleggen (met leden van VEMW) heeft TenneT volgens NXP hetzelfde 

standpunt gehanteerd. Wet- en regelgeving zouden geen ruimte laten voor uitzonderingsposities van 

individuele bedrijven.  

6.2 TenneT  

 

36. TenneT heeft – kort samengevat – in de stukken en op de zitting het volgende naar voren gebracht.  

 

37. TenneT heeft een lijst opgesteld met bedrijven met HP SNG status, als bedoeld in artikel 4, tweede 
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lid, onderdeel d, van de ER Verordening. De bedoelde lijst bevindt zich in het aangepaste 

codewijzigingsvoorstel van de netbeheerders van 12 september 2019.1 In het voorstel is toegelicht 

dat het beoogt de netgebruikers die in aanmerking komen voor de status van HP SNG te definiëren 

op basis van een omschrijving die zo objectief mogelijk de bedoelde aansluitingen omschrijft. Het 

wordt volgens TenneT onwenselijk geacht om de in aanmerking komende aangeslotenen met naam 

te noemen in de Netcode elektriciteit.  

 

38. TenneT stelt dat het voorstel van de netbeheerders door ACM is overgenomen in het ontwerp 

Codewijzigingsbesluit van 21 november 2019.2 De voorgestelde bepaling luidt: 

 

Artikel 9.28 
(…) 
4. Significante netgebruikers met hoge prioriteit, als bedoeld in artikel 4. tweede lid, onderdeel d. van 
Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER), zijn aangeslotenen waarvan de installatie is aangesloten op 
het landelijk hoogspanningsnet en; 
a. waarvan de installatie onderdeel is van het landelijk gastransportnet, een gasproductienet of een 
gasproductie-installatie en naar het gezamenlijke oordeel van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet en de netbeheerder van het landelijk gastransportnet cruciaal is voor het in stand 
houden van de openbare gasvoorziening of de gasvoorziening van gasgestookte 
elektriciteitsproductie-eenheden, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet; of 
b. waarvan de installatie een elektriciteitsproductie-installatie is die nucleaire energie als primaire 
energiebron heeft. 
 

39. TenneT geeft aan dat in de Toelichting bij het ontwerp Codewijzigingsbesluit tot wijziging van de 

LFDD-regeling van de ACM van 21 november 2019 de ACM in dit verband heeft vastgesteld dat dit 

onderdeel van het ingediende codewijzigingsvoorstel op juiste wijze invulling geeft aan de ER 

Verordening: 

 

'(…) De netbeheerders hebben in het aangepaste codewijzigingsvoorstel een nieuw artikellid 
opgenomen met de uitgangspunten voor het samenstellen van de lijst met significante netgebruikers. 
Op deze manier heeft de ACM de mogelijkheid om de beginselen voor de vaststelling van deze lijst 
goed te keuren conform de bovengenoemde bepaling in de ER Verordening. De ACM is van mening 
dat hiermee op juiste wijze invulling gegeven wordt aan dit onderdeel van de ER Verordening’.3  
 

40. TenneT wijst er op dat bij het besluit van de ACM van 24 september 2020 van het oorspronkelijke 

voorstel vooralsnog uitsluitend artikel 9.26 van de Netcode elektriciteit is vastgesteld. Deze bepaling 

diende volgens TenneT te worden vastgesteld gezien de termijn die aangeslotenen nodig hebben 

om zich voor te bereiden 18 december 2022,  wanneer de bepalingen omtrent de LFDD-regeling van 

toepassing worden. De overige bepalingen van het voorstel van 12 september 2019 zijn bij het 

besluit van de ACM van 9 december 2021 vastgesteld.  

 

41. Het voorstel tot Codewijziging is voorgelegd aan en vervolgens overgenomen door de ACM in het 

ontwerp codewijzigingsvoorstel van 21 november 2019. Dit voorstel is te vinden op de website van 

de ACM.4 Volgens TenneT heeft zij op dit punt  dan ook voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend 

uit artikel 4, tweede lid, onderdeel d, van de ER Verordening. TenneT stelt dat de klacht van NXP op 

dit punt dus geen doel treft. 

 

42. Met betrekking tot de tweede klacht is TenneT van mening dat het door NXP gemaakte verwijt 

inconsistent is. TenneT stelt conform het discriminatieverbod van de ER Verordening te handelen, 

 
1 https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-11/gewijzigd-voorstel-codewijziging-netbeheer-nederland-tennet.pdf.    
2 Kenmerk ACM/UIT/509733, gepubliceerd op https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-11/ontwerpbesluit-    
codewijziging-implementatie-er-verordening.pdf     
3 Toelichting bij Ontwerpbesluit van 21 november 2019, rnr. 25. 
4 https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-11/gewijzigd-voorstel-codewijziging-netbeheer-nederland-tennet.pdf 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-11/gewijzigd-voorstel-codewijziging-netbeheer-nederland-tennet.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-11/ontwerpbesluit-
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omdat TenneT juist geen onderscheid maakt tussen bedrijven die zijn aangesloten op het landelijke 

hoogspanningsnet. Volgens TenneT dient het uitgangspunt bij de aanwijzing van een HP SNG te zijn 

dat er geen discriminatie tussen de aangeslotenen plaatsvindt.5 Dit brengt volgens TenneT mee dat 

de criteria om in aanmerking te komen voor de status van HP SNG geen of weinig ruimte mogen 

laten voor een discretionaire beoordeling. Evenmin dienen deze criteria dermate ruim te zijn, dat bij 

toepassing het merendeel van de aangeslotenen in aanmerking zou komen voor deze bijzondere 

status. 

 

43. TenneT stelt dat daarom uitdrukkelijk niet gekozen is om veiligheidsaspecten als criterium voor 

aanwijzing als HP SNG te hanteren. Voor het merendeel van de aangesloten bedrijven geldt immers 

volgens TenneT dat de bedrijfsvoering gebonden is aan veiligheidsnormen. Het gaat bij 

veiligheidsnormen echter om normen van uiteenlopende aard die verband houden met de specifieke 

activiteiten van een bepaald bedrijf, waardoor het lastig eenduidig te bepalen is welke bedrijven dan 

in aanmerking zouden komen voor een uitzondering om veiligheidsredenen. Die benadering zou 

ruimte laten voor discretionaire toepassing en daarmee ten onrechte discriminatie in de hand 

werken. Er is dan ook gekozen voor een beperking van de HP SNG tot aangeslotenen die een 

cruciale rol vervullen in de openbare energievoorziening. Dit betreft een relevant en bepaalbaar 

criterium, dat tevens geen ruimte laat voor een discretionaire afweging. TenneT is dan ook van 

mening dat de klacht van NXP dat TenneT in strijd zou handelen met het discriminatieverbod geen 

stand kan houden. 

 

44. Met betrekking tot de derde klacht wijst TenneT erop dat de naleving van de toepasselijke 

veiligheidsnormen te allen tijde de verantwoordelijkheid van de aangeslotenen zelf is. Dit is immers 

ook het geval bij tijdelijke stroomuitval en zonder dat de LFDD-regeling van toepassing is. Volgens 

TenneT laat NXP na om inzichtelijk te maken welke specifieke veiligheidsrisico's de toepassing van 

de LFDD volgens NXP zou meebrengen, anders dan de reguliere veiligheidsrisico's waar NXP te 

allen tijde op voorbereid dient te zijn. TenneT stelt dat een gemotiveerde onderbouwing van het 

succesvol kunnen inroepen van artikel 5, derde lid, van de ER Verordening eveneens ontbreekt. 

TenneT stelt zich op het standpunt dat de derde klacht van NXP om die reden moet worden 

afgewezen. 

 

45. Voorts wijst NXP nog op de financiële consequenties van afschakeling en de verplichting van 

TenneT om – tegen de achtergrond van de in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en c, van de ER 

Verordening opgenomen beginselen – rekening te houden met de financiële en economische 

gevolgen van toepassing van de LFDD-regeling. Volgens TenneT vormt dit verwijt echter geen 

'klacht' van NXP. 

 

46. TenneT wijst erop dat zij op grond van de ER Verordening6 ertoe is gehouden bij toepassing van de 

ER Verordening een optimum te zoeken waarbij de hoogst mogelijk efficiëntie tegen zo laag 

mogelijke kosten wordt behaald. Dit voorschrift bepaalt echter niet dat rekening moet worden 

gehouden met de individuele kosten per bedrijf. Aangezien de kosten per betrokken onderneming 

afhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten is het niet mogelijk om een norm te hanteren, zonder 

daarbij onderscheid te maken. Ook hier zou die benadering ruimte laten voor discretionaire 

toepassing en daarmee ten onrechte discriminatie in de hand werken. Bovendien biedt de LFDD-

regeling voor aangeslotenen verschillende opties voor mitigatie van de gevolgen en maatwerk in de 

toepassing van de LFDD-regeling. De betreffende opties zijn op verzoek van en in overleg met 

VEMW toegevoegd.  

 

47. In dat kader wijst TenneT erop dat in het voortraject van de besluitvorming en ook tijdens de 

behandeling door de ACM, uitgebreid contact is geweest met VEMW. VEMW vertegenwoordigt de 

grote aangeslotenen, waaronder NXP. NXP is volgens TenneT dus via VEMW steeds op de hoogte 

 
5 Vgl. Artikel 4, lid 1, onderdeel a van de ER Verordening.   
6 Artikel 4, lid 1, onderdeel c, ER Verordening. 
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geweest van de totstandkoming van de LFDD-regeling. Als gevolg van het overleg met VEMW zijn 

specifiek aanvullende voorstellen opgenomen voor industriële aangeslotenen die onderworpen zijn 

aan de LFDD-regeling. Dit betreft (i) een regeling om flexibeler om te kunnen gaan met de zes af te 

schakelen tranches en die mogelijk met andere aangeslotenen te delen of deels aan andere 

aangeslotenen over te dragen (artikel 9.26, zesde lid, van de Netcode elektriciteit) en (ii) een regeling 

om "achteraan in de afschakelingsrij" te komen staan ingeval een aangeslotene op vrijwillige basis 

flexibiliteit aanbiedt, die in geval van een optredende onderfrequentie wordt ingezet voordat de 

LFDD-regeling word toegepast (artikel 9.26, zevende lid, van de Netcode elektriciteit). TenneT stelt 

zich op het standpunt dat hiermee tegemoet is gekomen aan de zorgen van de grote aangeslotenen. 

Gelet hierop meent TenneT dat ook dit verwijt van NXP geen stand kan houden. 

 

48. Ten slotte wijst TenneT er nog op dat de brief van TenneT aan NXP van 20 april 2021 in reactie op 

de vragen van NXP van 25 februari 2021 het uitdrukkelijke aanbod bevat om nader te spreken over 

de technische uitwerking van de LFDD-regeling. De stelling van NXP dat er geen aanbod is gedaan 

om het geschil op te lossen behoeft dus enige nuance. Dat NXP geen gebruik heeft 

gemaakt van dit aanbod kan TenneT niet worden verweten. 

7. Beoordeling van het geschil 

49. Van de drie klachten die in de geschilaanvraag zijn voorgelegd aan de ACM, is de eerste dat TenneT 

geen lijst met criteria voor HP SNG heeft opgesteld, tijdens de hoorzitting gewijzigd in die zin dat het 

de bedoeling van de klacht van NXP is dat zij – hoe dan ook - binnen de criteria voor HP SNG valt. 

Tezamen met de klacht dat sprake is van strijd met het discriminatiebeginsel, komen deze twee 

klachten er op neer dat de door TenneT voorgestelde criteria voor de vaststelling van HP SNG in 

strijd zijn met artikel 4 van de ER Verordening en TenneT bij het doen van het voorstel niet heeft 

voldaan aan artikel 4, eerste lid, van de ER Verordening. NXP zou zo ten onrechte niet binnen die 

criteria vallen. Deze twee klachten zullen daarom samen worden besproken.  

 

50. De laatste klacht is dat TenneT in strijd met artikel 5, derde lid, van de ER Verordening de LFDD-

regeling op NXP van toepassing heeft verklaard.  

 

51. Volgens de ACM zijn alle klachten ongegrond. De klachten over de inhoud van de criteria om in 

aanmerking te komen voor de status van HP SNG, gaan over het voorstel van TenneT over de 

inhoud van toekomstige algemeen verbindende voorschriften in de Netcode. Deze klachten horen 

echter thuis in de codewijzigingsprocedure, een procedure die in dit geval ook is gevolgd. Van de 

mogelijkheden die de codewijzigingsprocedure bood om haar standpunt naar voren te brengen, heeft 

NXP geen gebruik gemaakt. Een klacht over (het voorstel met betrekking tot) de inhoud de criteria 

neergelegd in een codewijzigingsvoorstel indienen via de geschilbeslechtingsprocedure is hiervoor, 

mede gelet op de transparantie die de ACM en TenneT moeten waarborgen op grond van de ER 

verordening, niet de geëigende weg. Overigens ligt het oordeel van de ACM omtrent de criteria om in 

aanmerking te komen voor de status van HP SNG inmiddels besloten in haar besluit van 9 december 

2021. Hieruit blijkt ook dat TenneT heeft voldaan aan haar verplichtingen op grond van artikel 4, 

eerste en tweede lid, van de ER Verordening. Van schending van die verplichtingen door TenneT is 

dan ook geen sprake.  

 

52. De derde klacht over artikel 5, derde lid, van de ER Verordening is ongegrond omdat de LFDD 

regeling – anders dan artikel 5, derde lid, van de ER Verordening niet ziet op maatregelen die in real 

time met meerdere partijen worden gecoördineerd. Doordat geen sprake is van dergelijke real time 

coördinatie, is artikel 5, derde lid, van de ER Verordening niet van toepassing. 

 

53. De ACM licht dit hieronder toe. Bij de gezamenlijke bespreking van de eerste twee klachten wordt 

eerst aandacht besteed aan de ER verordening en de daarin voorziene implementatie van HP SNG. 

Daarna wordt de wijze besproken waarop HP SNG uit de ER Verordening daadwerkelijk is 
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geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Tot slot worden conclusies getrokken over de 

verhouding tussen de procedure tot goedkeuring en totstandkoming van algemeen verbindende 

voorschriften enerzijds en de geschilbeslechtingsprocedure anderzijds. Hierna komt de derde klacht 

aan bod.  

7.1 Totstandkoming criteria HP SNG  

ER Verordening en de daarin voorziene implementatie van HP SNG 
54. TenneT heeft als transmissiesysteembeheerder op grond van artikel 4, tweede lid, van de ER-

Verordening de verplichting om een lijst op te stellen van HP SNG of de beginselen die voor de 

vaststelling daarvan worden toegepast. Bij het opstellen van dit voorstel neemt TenneT onder andere 

de beginselen in acht die zijn neergelegd in artikel 4, eerste lid van de ER-Verordening. Het gaat 

daarbij om het beginsel van evenredigheid en non-discriminatie. Ook waarborgt TenneT de 

transparantie.  

 

55. Het voorstel dient TenneT ter goedkeuring voor te leggen aan de ACM. Op haar beurt dient de ACM 

het voorstel goed te keuren met inachtneming van de beginselen genoemd in het vorige 

randnummer. 

 

56. Voor de implementatie van de vaststelling van de lijst van HP SNGs of de beginselen voor de 

vaststelling daarvan, sluit de ER-Verordening aan bij de procedure die op grond van artikel 37 van de 

Elektriciteitsrichtlijn (oud) of artikel 59 en 60 van de Elektriciteitsrichtlijn (huidig) geldt. Deze 

procedure dient de ACM in acht te nemen. Deze procedure is in Nederland neergelegd in artikel 31 

tot en met artikel 36 van de E-wet. Artikel 31, eerste lid, aanhef van de E-wet verwijst rechtstreeks 

naar de Elektriciteitsrichtlijn. 

 

57. Zo kan op grond van artikel 32, eerste lid, van de E-wet, de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet de gezamenlijke netbeheerders verzoeken een voorstel te doen tot wijziging van 

de voorwaarden die zij jegens de afnemers hanteren, zoals bedoeld in artikel 31 van de E-wet.7  

 

58. De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen op de 

elektriciteitsmarkt over de voorstellen met betrekking tot de voorwaarden.8 De gezamenlijke 

netbeheerders geven in de voorstellen die zij naar de ACM zenden aan welke gevolgtrekking zij 

hebben verbonden aan de zienswijzen die de representatieve organisaties naar voren hebben 

gebracht.9 Zowel de gezamenlijke netbeheerders als de representatieve organisaties kunnen hun 

zienswijze op een ontwerp van een besluit tot wijziging van de voorwaarden kenbaar maken aan de 

ACM.10 De ACM stelt de voorwaarden vervolgens vast met in achtneming van onder meer het 

voorstel van de gezamenlijke netbeheerders en de resultaten van hun overleg met de 

representatieve organisaties.11 Op deze manier hebben alle netgebruikers/afnemers (indirect) de 

mogelijkheid hun zienswijze naar voren te brengen op de voorgestelde codewijziging in een speciaal 

daarvoor in het leven geroepen, geschikte en transparante procedure. Consensus binnen een 

representatieve organisatie is niet vereist bij het indienen van haar zienswijze, ook een variëteit van 

belangen en daaruit voorvloeiende wensen en standpunten is mogelijk. 

 

59. Via deze procedure kan de ACM tot een afgewogen oordeel komen waarbij zij alle belangen die 

spelen kan inventariseren en tegen elkaar afwegen.  

 

 
7 Daarnaast kan de ACM ook op grond van artikel 32, tweede lid, van de E-wet een ontwerp van een besluit tot wijziging van de 
voorwaarden aan de gezamenlijke netbeheerders en de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt als 
een dergelijke wijziging naar haar oordeel noodzakelijk is. 
8Artikel 33, eerste lid, van de E-wet. 
9 Artikel 33, tweede lid, van de E-wet. 
10 Artikel 34, tweede lid, van de E-wet. 
11 Artikel 36, eerst lid, aanhef en onder a, van de E-wet. 
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Feitelijke implementatie Verordening in Nederlandse regelgeving  
60. Hoe de ACM de ER Verordening heeft geïmplementeerd is uiteengezet in hoofdstuk 4 van dit besluit.  

 

61. Voor de beoordeling van dit geschil gaat het specifiek over het opstellen van de lijst met criteria aan 

de hand waarvan wordt bepaald of sprake is van een HP SNG. Deze criteria zijn neergelegd in 

artikel 9.28, vierde lid, van de Netcode (nieuw). 

 

62. TenneT heeft hiervoor op grond van artikel 4, tweede lid, van de ER-Verordening de beginselen die 

voor de vaststelling van HP SNG worden toegepast, ter goedkeuring aan de ACM voorgelegd als 

onderdeel van het codevoorstel van 12 september 2019. Hierover is met de representatieve 

organisaties zoals VEMW, waarbij NXP is aangesloten, overlegd. 

 

63. De ACM heeft op 21 november 2019 het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Op dit ontwerpbesluit 

heeft NXP al dan niet via VEMW kunnen reageren tot 2 januari 2019 en haar argumenten naar voren 

kunnen brengen. De huidige klachten van NXP zijn niet in zienswijzen opgenomen. 

 

64. Nadat belanghebbenden hun zienswijze hierover hadden gegeven, heeft de ACM de criteria 

goedgekeurd met inachtneming van de zienswijzen van de representatieve organisaties. Met 

inachtneming van de procedure genoemd in artikel 59 van de Elektriciteitsrichtlijn (artikel 37, zesde 

lid (oud)) heeft de ACM op 9 december 2021 het besluit tot wijziging van de Netcode ter 

implementatie van de ER Verordening genomen. In artikel 9.28, vierde lid, zijn de criteria vastgelegd 

op basis waarvan afnemers voor de status van HP SNG in aanmerking komen. 

 
Verhouding tussen de procedure tot goedkeuring en de geschilbeslechtingsprocedure 
65. Een geschilbeslechtingsprocedure over (een onderdeel van) een voorstel dat ter goedkeuring aan de 

ACM wordt voorgelegd op grond van artikel 4, tweede lid, van de ER Verordening, doorkruist (het 

systeem van) de totstandkoming van algemeen verbindende voorwaarden ter implementatie van de 

Verordening via de codewijzigingsprocedure.  

 

66. De procedure voor geschilbeslechting waaraan een geschil tussen een individuele partij en een 

individuele netbeheerder ten grondslag ligt, is niet geschikt voor de implementatie van regelgeving 

die geldt voor een ieder waarbij ook de belangen van een ieder tegen elkaar moeten worden 

afgewogen.  

 

67. TenneT dient, zo blijkt ook uit de artikel 4, tweede lid, aanhef, van de ER-Verordening, haar voorstel 

in overeenstemming met artikel 37 van de Elektriciteitsrichtlijn (oud) aan de ACM ter goedkeuring 

voor te leggen. In Nederland is de codewijzigingsprocedure en niet de geschilbeslechtingsprocedure 

de implementatie van artikel 37 van de Elektriciteitsrichtlijn (oud) en daarmee de aangewezen en 

exclusieve weg om aan de hand van een voorstel van de netbeheerders algemeen verbindende 

voorschriften tot stand te brengen. De beginselen uit artikel 4, eerste lid, van de ER Verordening 

waar NXP een beroep op doet, zijn bovendien gewaarborgd in de nationale 

codewijzigingsprocedure, meer specifiek in artikel 36 van de E-wet.  

 

68. NXP had al dan niet via VEMW haar belangen onder de aandacht kunnen brengen in een zienswijze 

tijdens de codewijzigingsprocedure waarbij ook de belangen van andere aangeslotenen op het net 

van TenneT konden worden geschetst. Consensus binnen een representatieve organisatie is niet 

vereist. Tijdens deze procedure kan aan de orde komen of NXP een uitzonderlijke positie inneemt 

tussen de aangeslotenen op het net van TenneT of niet. Bij het goedkeuren en vaststellen van het 

voorstel had de ACM alle zienswijzen en de daarin geschetste belangen kunnen meewegen, ook die 

van NXP. 

 

69. Overigens zijn er tijdens de bijeenkomsten rond de codewijzigingsprocedure en tijdens de hoorzitting 

van het onderhavige geschil ook andere mogelijkheden besproken die ertoe kunnen leiden dat de 

belasting van aangeslotenen zoals NXP minder snel wordt afgeschakeld. Zo is na overleg met onder 
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andere VEMW er voor gekozen om twee uitzonderingsmogelijkheden op de LFDD-regeling te 

introduceren. Zo kan vrijwillig worden gekozen flexibiliteit te leveren of kan een aangesloten partij 

worden gezocht die tegen een vergoeding de verplichtingen naar aanleiding van de LFDD-regeling 

wil overnemen. Deze zouden mogelijk een oplossing voor NXP kunnen zijn.  

 

70. Verder heeft het voorstel dat TenneT gehouden was te doen om te voldoen aan haar verplichting op 

grond van artikel 4, tweede lid, van de Verordening geen zelfstandige betekenis. Of het nu wel of 

geen juiste invulling geeft, of NXP nu wel of niet volgens het voorstel van TenneT tot de groep van 

significante netgebruikers met hoge prioriteit behoort,; met andere woorden, wat het voorstel van 

TenneT ook inhoudt, de ACM heeft het laatste woord doordat zij het voorstel en de criteria moet 

goedkeuren. De ACM heeft dit gedaan in haar besluit van 9 december 2021. Tegen dit besluit tot 

goedkeuring staat rechtsbescherming open voor belanghebbenden. Er is geen beroep tegen dit 

besluit aangetekend en het besluit heeft inmiddels formele rechtskracht.  

 

71. Tot slot impliceert goedkeuring en vaststelling van de criteria in het besluit van 9 december 2021 ook 

een oordeel van de ACM over de door TenneT vastgestelde criteria. Voor een afzonderlijk en 

andersluidend oordeel over de klachten van NXP op dit gebied is in deze procedure tussen slechts 

twee partijen, namelijk TenneT en NXP geen plaats. Dit betreft zowel de eerste klacht dat de criteria 

die TenneT voorstelde niet juist zijn, als de tweede klacht dat het voorstel van TenneT in strijd zou 

zijn met het non-discriminatiebeginsel. 

7.2 Toepasselijkheid artikel 5, derde lid, van de ER Verordening 

72. NXP stelt dat TenneT in strijd met artikel 5, derde lid, van de ER Verordening aan NXP verplicht om 

deel te nemen aan de LFDD-regeling. De ACM oordeelt dat deze klacht ongegrond is omdat de 

LFDD-regeling niet ziet op maatregelen die in real time met meerdere partijen wordt gecoördineerd. 

Doordat er geen sprake is van dergelijke real time coördinatie, is artikel 5, derde lid, van de ER 

Verordening niet van toepassing. De ACM licht dat hieronder toe.  

 

73. Artikel 5 van de ER Verordening legt de twee verschillende procedures uit die TenneT dient te 

volgen wanneer zij voorstellen ontwikkelt ter implementatie van de ER Verordening. Artikel 5, eerste 

lid, van de ER Verordening beschrijft het te volgen proces wanneer TenneT de betrokken partijen 

‘raadpleegt over maatregelen die vooraf of in real time worden vastgesteld,’ terwijl artikel 5, tweede 

lid, van de ER Verordening het proces voorschrijft wanneer TenneT ‘de uitvoering van een reeks 

maatregelen in real time met meerdere partijen coördineert.’  

 

74. Artikel 5, derde lid, van de ER Verordening, waar NXP een beroep op doet, schrijft voor dat een partij 

kan weigeren de maatregelen uit te voeren die TenneT voorstelt in het kader van de procedure uit 

het hierboven beschreven artikel 5, tweede lid, van de ER Verordening. Wanneer een partij dit 

weigert dient zij wel aan te tonen dat de voorgestelde maatregel ‘zou leiden tot de schending van 

een of meer technische beperkingen, juridische beperkingen, of beperkingen met betrekking tot 

persoonlijke veiligheid en beveiliging.’ 

 

75. Volgens de ACM kan NXP enkel een beroep doen op de mogelijkheid uit artikel 5, derde lid, van de 

ER Verordening wanneer TenneT verplicht is om de procedure uit artikel 5, tweede lid, van de ER 

Verordening te volgen. De procedure van artikel 5, tweede lid, van de ER Verordening is enkel van 

toepassing op een situatie waarin de ER Verordening voorschrijft dat TenneT in real time met 

meerdere partijen de uitvoering van een reeks maatregelen coördineert. 

 

76. De LFDD-regeling is naar het oordeel van de ACM geen situatie waarop de procedure van artikel 5, 

tweede lid, van de ER Verordening van toepassing is. De LFDD-regeling is een regeling die, 

wanneer nodig door een verlaagde frequentie, automatisch en zonder coördinatie met partijen op dat 

moment zorgt voor afschakeling bij aangeslotenen. De LFDD-regeling is volgens de ACM een 
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regeling die vooraf (dus voordat de regeling daadwerkelijk moet worden toegepast omdat de real 

time situatie daarom vraagt) door TenneT is vastgesteld. Dat blijkt onder andere uit het feit dat artikel 

9.26, eerste lid, van de Netcode expliciet voorschrijft wat voor actie wordt vereist van aangeslotenen 

in welke situatie. 

 

77. Op basis van het bovenstaande concludeert de ACM dat bij de vaststelling van de LFDD-regeling 

geen sprake is van een procedure waarop artikel 5, tweede lid, van de ER Verordening van 

toepassing is. Als gevolg daarvan kan TenneT niet in strijd handelen met artikel 5, derde lid, van de 

ER Verordening. Daarom concludeert de ACM dat de klacht van NXP dat TenneT in strijd heeft 

gehandeld met artikel 5, derde lid, van de ER Verordening ongegrond is.   



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/21/052665 / Documentnr. ACM/UIT/579509 

 

 

13/15 

8. Dictum 

78. De Autoriteit Consument en Markt verklaart de klachten van NXP Semiconductors Netherlands B.V. 

tegen TenneT TSO B.V. ongegrond. 

 

  

Den Haag, 

Datum: 21 april 2022 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze: 

 

 

mr. P.C.M. Bijlenga  

Teammanager Directie Energie 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA ‘s-Gravenhage . Dit moet u doen 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie over de beroepsprocedure 
vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 

  

http://www.rechtspraak.nl/
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Bijlage I: Wettelijk kader   

1.  Artikel 31, eerste lid, van de E-wet bepaalt: 

1. Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en hetgeen is gesteld bij of 

krachtens verordening 2019/943 zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit 

Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens afnemers te hanteren voorwaarden 

met betrekking tot: 

(…)  

 

2. Artikel 32, eerste en tweede lid, van de E-wet bepalen: 

1. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de netbeheerder van het net op zee of 

ten minste een derde van het aantal overige netbeheerders kan de gezamenlijke 

netbeheerders verzoeken een voorstel te doen tot wijziging van de tariefstructuren of de 

voorwaarden, bedoeld in de artikelen 27 en 31, onder opgave van de redenen die naar zijn 

oordeel een dergelijke wijziging noodzakelijk maken. 

2. Indien naar haar oordeel wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden, bedoeld in 

de artikelen 27 en 31, noodzakelijk is, zendt de Autoriteit Consument en Markt een ontwerp 

van een besluit tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden aan de gezamenlijke 

netbeheerders en de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt. 

(…) 

 

3. Artikel 33, eerste en tweede lid, van de E-wet bepalen: 

1. De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen 

op de elektriciteitsmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren en de 

voorwaarden, bedoeld in de artikelen 27, 31 en 32, eerste lid. 

2. In de voorstellen die aan de Autoriteit Consument en Markt worden gezonden, geven de 

gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de 

zienswijzen die de organisaties, bedoeld in het eerste lid, naar voren hebben gebracht. 

 

4. Artikel 34, tweede lid, van de E-wet bepaalt: 

(…) 

2. De gezamenlijke netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de 

elektriciteitsmarkt kunnen hun zienswijze op een ontwerp van een besluit tot wijziging van de 

tariefstructuren of de voorwaarden aan de Autoriteit Consument en Markt kenbaar maken 

binnen twaalf weken na het tijdstip waarop het ontwerp van het besluit op grond van artikel 32, 

tweede lid, aan hen is gezonden. 

 

5. Artikel 59, zevende lid, van de Elektriciteitsrichtlijn bepaalt:  

7. Behalve in gevallen waarin ACER bevoegd is om de voorwaarden of methoden voor de 

tenuitvoerlegging van de netcodes en richtsnoeren uit hoofde van hoofdstuk VII van 

Verordening (EU) 2019/943 op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2019/942 

vanwege hun gecoördineerde karakter vast te stellen of goed te keuren, zijn de regulerende 

instanties bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de inwerkingtreding 

voorafgaande goedkeuring van ten minste de nationale methoden voor het berekenen of 

vastleggen van de voorwaarden inzake: 

a. De aansluiting op en toegang tot nationale netten, inclusief de transmissie- en 

distributietarieven of de methoden daarvoor; die tarieven en methoden maken het mogelijk 

dat de noodzakelijke investeringen in de netten op een zodanige wijze worden uitgevoerd 

dat deze investeringen de levensvatbaarheid van de netten kunnen waarborgen; 

b. De verstrekking van ondersteunende diensten, die zo economisch mogelijk worden 

uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor netwerkgebruikers om hun 

input en output op elkaar af te stemmen; dergelijke ondersteunende diensten worden op 

billijke en niet-discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op objectieve criteria, en 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel26b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32843R2019
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel31
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel31
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel31
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel32
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c. Toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor  de 

toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.  

 

6. Artikel 4, eerste, tweede en achtste lid, van de ER Verordening bepalen:  

1. Bij de toepassing van deze verordening zorgen de lidstaten, regelgevende instanties, 

bevoegde entiteiten en systeembeheerders ervoor dat zij: 

a. De beginselen van evenredigheid en niet-discriminatie toepassen; 

b. De transparantie waarborgen; 

c. Optimaliseren wat betreft de hoogste totale efficiëntie en laagste totale kosten voor 

alle betrokken partijen; 

d. Erop toezien dat de TSB’s bij het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van het 

netwerk zo veel mogelijk gebruikmaken van marktwerking; 

e. De technische en juridische beperkingen, alsook deze met betrekking tot persoonlijke 

veiligheid en beveiliging, naleven’ 

f. De aan de relevante TSB toegewezen verantwoordelijkheid respecteren om de 

systeemveiligheid te waarborgen, inclusief als vereist bij de nationale wetgeving; 

g. De relevante DSB’s raadplegen en rekening houden met de potentiële effecten op hun 

systemen, en 

h. Rekening houden met de overeengekomen Europese normen en technische 

specificaties.  

2. Iedere TSB zal de desbetreffende regelgevende instantie in overeenstemming met artikel 37 

van Richtlijn 2009/72/EG de volgende voorstellen ter goedkeuring voorleggen: 

(…) 

d. De lijst van in artikel 11, lid 4, onder d), en artikel 23, lid 4, onder d) bedoelde 

significante netgebruikers met hoge prioriteit of de beginselen die voor de vaststelling 

daarvan worden toegepast, en de voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren 

van netgebruikers met hoge prioriteit, tenzij dit door de nationale wetgeving van 

lidstaten is bepaald. 

(…) 

8. Het staat iedere partij vrij om tegen een relevante systeembeheerder of TSB in verband met de 

uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen of besluiten van die systeembeheerder of 

TSB een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie die, handelend als 

geschillenbeslechtingsautoriteit, binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een besluit 

neemt. Wanneer de regelgevende instantie aanvullende informatie opvraagt, kan die termijn 

met nog eens twee maanden worden verlengd. Met de instemming van de indiener van de 

klacht kan die verlengingsperiode nogmaals worden verlengd. Het besluit van de regelgevende 

instantie is bindend tenzij en totdat het in beroep wordt herroepen. 

 

7. Artikel 5 van de ER Verordening bepaalt: 

1. Wanneer deze verordening voorschrijft dat een TSB de betrokken partijen raadpleegt over 

maatregelen die vooraf of in real time worden vastgesteld, is de volgende procedure van 

toepassing: 

(…) 

2. Wanneer deze verordening voorschrijft dat een TSB de uitvoering van een reeks maatregelen 

in real time met meerdere partijen coordineert, is de volgende procedure van toepassing: 

(…) 

3. Een partij kan weigeren maatregelen die door de TSB zijn voorgesteld in het kader van de in 

lid 2 beschreven coördinatieprocedure, in real time uit te voeren, indien zij aantoont dat de 

voorgestelde maatregel zou leiden tot schending van een of meer technische beperkingen, 

juridische beperkingen, of beperkingen met betrekking tot persoonlijke veiligheid en 

beveiliging.  

 




