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Geachte heer, 

 

In ons gesprek d.d. 24 augustus 2017 heb ik toegelicht dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

de ACM) het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2016 (hierna: KCD) van TenneT TSO B.V. (hierna: 

TenneT) slechts kan goedkeuren als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn nader 

uitgewerkt in een brief met kenmerk ACM/DE/2017/205000 die ik toen heb overhandigd. 

 

Op basis van het KCD onderzoek in combinatie met andere onderzoeken heeft de ACM aanwijzingen 

dat TenneT in de praktijk niet altijd over adequate procedures beschikt en, in het geval dat er wel 

procedures aanwezig zijn, deze niet altijd adequaat en tijdig opvolgt. De ACM acht van de kant van 

TenneT een aantal acties nodig om alsnog in deze procedures c.q. in adequate en tijdige opvolging 

ervan te voorzien. Deze acties betreffen: het waarborgen van de evaluatie van het onderhoud, het 

verbeteren van de onderhoudscriteria  en het verbeteren van het SCADA systeem. Inmiddels heeft de 

ACM op 9 februari 2018 een plan van aanpak van TenneT ontvangen waarin TenneT de 

bovengenoemde acties nader uitwerkt. TenneT zal elk kwartaal rapporteren aan de ACM over de 

voortgang van deze acties. 

 

De ACM oordeelt dat het plan van aanpak thans de genoemde problemen in voldoende mate 

adresseert. Echter, in het plan van aanpak van TenneT wordt er geen onderscheid gemaakt in de 

aanpak van onderhoud van EHS en HS netten. De HS netten zijn circa 10 jaar geleden overgenomen 

van de RNB’s. Vanuit verschillende onderzoeken is gebleken dat onderhoudsconcepten van RNB’s 

worden gecontinueerd zonder dat er een evaluatie van onderhoud door TenneT wordt uitgevoerd
1
. De 

ACM blijft vanuit dat perspectief dus zorgen houden over het onderhoud en de kwaliteit van de HS 

netten en zal hier tijdens de beoordeling van het KCD 2017 extra aandacht aan geven. 

 

Gelet op bovenstaande geeft de ACM goedkeuring aan het KCD op voorwaarde dat TenneT de in het 

plan van aanpak genoemde acties uitvoert en de deadlines haalt. Daarnaast moet TenneT binnen een 

jaar het onderhoud van de HS netten hebben geëvalueerd. De goedkeuring van het KCD laat 

overigens onverlet dat de ACM te allen tijde (juridische) middelen in kan zetten indien en voor zover zij 

tekortkomingen constateert in het onderhoud  en de kwaliteit van het hoogspanningsnet. 

 

 

 

Hoogachtend, 

                                                        
1
 Ex artikel 20 van de regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas dient dit elke zes jaar uitgevoerd te 

worden. 
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Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

 

drs. D.I. Bos 

Directeur Energie 

  




