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Geachte heer Wiebes, 

 

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft van u op 4 mei 2018 een brief 

ontvangen, waarin de ACM wordt verzocht een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets 

(hierna: UHT) uit te voeren op het ontwerpbesluit uitvoering van Europese verordeningen 

betreffende de interne energiemarkt (hierna: ontwerpbesluit). Graag wil ik u danken voor het 

toesturen daarvan. Naar aanleiding van dit verzoek, bericht ik u als volgt. 

 

Doel 

 

Het doel van het ontwerpbesluit is volgens de ACM ten eerste om te voorzien in een 

bevoegdheidsgrondslag voor de goedkeuring van voorstellen voor voorwaarden of methoden 

ontwikkeld door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de interconnector-beheerder 

of de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (Nominated Electricity Market Operators (NEMO’s)) 

in het kader van diverse Europese verordeningen op het gebied van elektriciteit.
1
 De huidige 

Elektriciteitswet 1998 biedt namelijk geen of een niet geschikte grondslag voor dergelijke 

goedkeuringen. Ook is het doel om een bevoegdheidsgrondslag te creëren voor het geven van een 

wijzigingsopdracht door de ACM met betrekking tot een ingediend voorstel voor voorwaarden of 

methoden in het kader van deze Europese verordeningen op het gebied van elektriciteit.  

 

                                                        

1
 Het gaat hierbij specifiek om Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie 

van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn, 

Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het 

beheer van elektriciteitstransmissiesystemen en Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 

2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering. 
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Daarnaast is het doel van het ontwerpbesluit om te voorzien in een vaststellingsbevoegdheid voor 

besluiten van de ACM die worden voorgeschreven door een Europese verordening. Verordening 

(EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende 

geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (hierna: Verordening 2017/460) kent 

namelijk een uitgebreide voorbereidingsprocedure en ook een inhoudelijk toetsingskader. 

Aangezien zowel Verordening 2017/460 als het nationale codewijzigingsproces een eigen 

consultatieproces en beoordelingskader bevatten, is de codewijzigingsbevoegdheid niet in alle 

gevallen zonder meer een passende grondslag. Het doel van de vaststellingsbevoegdheid zoals 

opgenomen in het ontwerpbesluit is om een passender grondslag te bieden dan het nationale 

codewijzigingsproces. 

 

In deze brief vindt u de resultaten van de analyse van de ACM naar de uitvoerbaarheid en 

handhaafbaarheid van het ontwerpbesluit. 

 

Resultaten onderzoek ACM 

 

Goedkeuringsbevoegdheid en bevoegdheid wijzigingsopdracht 

 

De ACM concludeert dat het ontwerpbesluit voorziet in een volledige en passende (i) 

goedkeuringsbevoegdheid en (ii) bevoegdheid voor het geven van een wijzigingsopdracht in het 

kader van diverse Europese verordeningen op het gebied van elektriciteit (zie artikel 2, tweede en 

derde lid, van het ontwerpbesluit).
2
 

 

Het ontwerpbesluit voorziet daarnaast ook in een (i) goedkeuringsbevoegdheid en (ii) bevoegdheid 

voor het geven van een wijzigingsopdracht in het kader van verordeningen op het gebied van gas 

(zie artikel 4, derde lid, van het ontwerpbesluit). Deze bepalingen voorzien daarmee ook voor 

toekomstige verordeningen op het gebied van gas in een goedkeuringsbevoegdheid en een 

bevoegdheid om een wijzigingsopdracht te geven en dragen daarom volgens de ACM bij aan de 

toekomstbestendigheid van het ontwerpbesluit. 

 

Expliciete normstelling 

 

In het ontwerpbesluit staat geen expliciete verplichting voor de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, de interconnector-

beheerder, of de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders om te handelen overeenkomstig de door 

de ACM goedgekeurde of vastgestelde voorwaarden of methoden. 

 

De ACM wijst op een uitspraak van het CBb waarin deze scherp toetst of de normstelling wel 

voldoende duidelijk voortvloeit uit de betreffende regelgeving.
3
  

                                                        

2
 Zie voetnoot 1 voor de betreffende verordeningen. 

3
 Zie de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 4 september 2014 in zaaknummer 

AWB 14/15 AWB 14/23 AWB 14/24 en AWB 14/223. 
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De ACM verzoekt daarom in het ontwerpbesluit deze verplichting expliciet op te nemen. Zie het 

voorstel voor aanpassing van de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het ontwerpbesluit in de onderdelen A, 

B, C en D van de bijlage bij deze brief. Overigens is ook in artikel 21, negende lid, van de 

Elektriciteitswet ten aanzien van het kwaliteitsbeheersingssysteem (KBS) een soortgelijke expliciete 

verplichting opgenomen.
4
 

 

Vaststellingsbevoegdheid 

 

Het ontwerpbesluit voorziet naast een vaststellingsbevoegdheid voor besluiten van de ACM op het 

gebied van gas zonder dat daaraan voorafgaand voorstellen dienen te worden ingediend (zie artikel 

5 van het ontwerpbesluit) ook in een vaststellingsbevoegdheid voor dergelijke besluiten op het 

gebied van elektriciteit (zie artikel 3 van het ontwerpbesluit). De huidige verordeningen op het 

gebied van elektriciteit schrijven niet dergelijke besluiten voor, maar niet kan worden uitgesloten dat 

in de toekomst wel verordeningen worden vastgesteld die dit vereisen. Ook deze bepaling draagt 

daarom volgens de ACM bij aan de toekomstbestendigheid van het ontwerpbesluit. 

 

Transponeringstabellen 

 

Met betrekking tot de transponeringstabellen in de ontwerp nota van toelichting bij het Besluit 

uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt (hierna: ontwerp nota 

van toelichting) merkt de ACM het volgende op. Aangezien in Verordening 2017/460 expliciet wordt 

verwezen naar een besluit overeenkomstig artikel 41, zesde lid, van Richtlijn 2009/73/EG
5
 is van 

belang dat uit de transponeringstabel volgt dat artikel 5 van het ontwerpbesluit een implementatie is 

van artikel 41, zesde lid, van Richtlijn 2009/73/EG. Zonder een dergelijke verwijzing naar artikel 5 

van het ontwerpbesluit in de transponeringstabel zou deze bevoegdheidsgrondslag in feite niet 

bruikbaar zijn in geval van besluiten omtrent tariefstructuren in het kader van Verordening 

2017/460. Ook voor de transponeringstabel voor Richtlijn 2009/72/EG
6
 stelt de ACM om deze reden 

een verwijzing voor naar artikel 3 van het ontwerpbesluit. Zie daarom het voorstel voor aanpassing 

van de transponeringstabellen in de ontwerp nota van toelichting opgenomen in de onderdelen E 

en F van de bijlage bij deze brief. 

 

Uitvoeringslasten 

 

                                                        

4
 Het gaat in artikel 21, negende lid, van de Elektriciteitswet 1998 om de verplichting voor de netbeheerder om te  

handelen naar zijn voornemens opgenomen in het document omtrent het kwaliteitsbeheersingssysteem (KBS) dat 

door de ACM op grond van artikel 21, achtste lid, van de Elektriciteitswet wordt goedgekeurd. 

5
 Richtlijn nr. 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG. 
6
 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 

regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG. 
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Aangezien het ontwerpbesluit voorziet in bevoegdheidsgrondslagen voor bestaande taken van de 

ACM is geen sprake van nieuwe uitvoeringslasten. 

 

Conclusie en slotopmerkingen 

 

De ACM acht het ontwerpbesluit uitvoerbaar en handhaafbaar indien u bij de verdere vormgeving 

daarvan voorzieningen treft om de door de ACM gesignaleerde (potentiële) uitvoerings- en 

handhavingsproblemen te voorkomen. 

 

De ACM is graag bereid tot nader overleg over de inhoud van deze brief en de bijlage. U kunt 

hiervoor contact opnemen met [Vertrouwelijk], bereikbaar onder telefoonnummer 

(070) [Vertrouwelijk], of [Vertrouwelijk], bereikbaar onder telefoonnummer (070) [Vertrouwelijk]. Bij 

een eventuele schriftelijke reactie wordt u verzocht om te refereren aan kenmerk ACM/UIT/494136. 

Ten slotte verneemt de ACM graag wanneer u deze brief zult publiceren. 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. 

 

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

bestuurslid 
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Bijlage bij de uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets van ACM op het ontwerpbesluit 

uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt 

 

A. De ACM stelt voor om aan artikel 2 van het ontwerpbesluit het volgende artikellid toe te 

voegen: 

 

De netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde elektriciteitsmarktbeheerder handelt 

overeenkomstig de goedgekeurde voorwaarden of methoden en meldt de Autoriteit Consument en 

Markt indien hij daarvan is afgeweken. 

 

B. De ACM stelt voor om aan artikel 3 van het ontwerpbesluit het volgende artikellid toe te 

voegen: 

 

De netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde elektriciteitsmarktbeheerder handelt 

overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden of methoden en meldt de Autoriteit Consument en 

Markt indien hij daarvan is afgeweken. 

 

C. De ACM stelt voor om aan artikel 4 van het ontwerpbesluit het volgende artikellid toe te 

voegen: 

 

De netbeheerder of interconnector-beheerder handelt overeenkomstig de goedgekeurde 

voorwaarden of methoden en meldt de Autoriteit Consument en Markt indien hij daarvan is 

afgeweken. 

 

D. De ACM stelt voor om aan artikel 5 van het ontwerpbesluit het volgende artikellid toe te 

voegen: 

 

De netbeheerder of interconnector-beheerder handelt overeenkomstig de vastgestelde 

voorwaarden of methoden en meldt de Autoriteit Consument en Markt indien hij daarvan is 

afgeweken. 

 

E. De ACM stelt voor om de tekst van de transponeringstabel betreffende Richtlijn 

2009/72/EG in de ontwerp nota van toelichting als volgt aan te vullen: 

 

Artikel is reeds geïmplementeerd; door verwijzing naar dit artikel in diverse 

uitvoeringsverordeningen vindt nadere implementatie plaats in artikel 2 en artikel 3 

 

F. De ACM stelt voor om de tekst van de transponeringstabel betreffende Richtlijn 

2009/73/EG in de ontwerp nota van toelichting als volgt aan te vullen: 

 

Artikel is reeds geïmplementeerd; door verwijzing naar dit artikel in diverse 

uitvoeringsverordeningen vindt nadere implementatie plaats in artikel 4 en artikel 5 


