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Reactie op uw brief inzake ontheffing beproevingen primaire regeling 

Geachte Neer Peeters, 

Inleiding 
Bij brief van i november 2012 heeft u verzocht om een ontheffing van de 

bedrijfsvaardigheidsproeven voor eenheid A van de Clauscentrale te Maasbracht. Meer specifiek 

verzoekt u om een ontheffing van de eis dat de beproeving van de primaire regeling elke acht jaar 

uitgevoerd moet worden. Eenheid A van de Clauscentrale is reeds enige tijd geleden buiten bedrijf 

genomen en zal naar uw verwachting niet dit jaar weer in bedrijf worden genomen. De laatste 

beproeving van de eenheid is meer dan acht jaar geleden uitgevoerd. 

De bovengenoemde beproevingsverplichting is neergelegd in artikel 2.1.22 van de Systeemcode 

Elektriciteit (hierna: de Systeemcode). De Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) is op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 

(hierna: E-wet) bevoegd om een dergelijke ontheffing te verlenen. De Raad dient uw aanvraag in 

het licht van de belangen en regels van artikel 36, eerste lid, onderdeel b tot en met h, E-wet te 

beoordelen. 

Beoordeling van uw aanvraag 
Ten eerste beziet de Raad uw aanvraag in het licht van het nut van artikel 2.1.22 van de 

Systeemcode. De beproevingen worden uitgevoerd om te controleren of de productie-eenheid 

voldoet aan de in 2.1.3 tot en met 2.1.12 van de Systeemcode neergelegde technische eisen ten 

aanzien van de primaire regeling. Deze eisen waarborgen dat TenneT in geval van een 

frequentieverstoring een (tijdig) beroep kan doen op primaire reservevermogen. Dit betekent dat 

deze eisen de leveringszekerheid waarborgen. Conditie is wel dat de productie-eenheid in bedrijf 
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moet zijn om te kunnen bijdragen aan de primaire reserve. Kortom, het nut van het uitvoeren van 

beproevingen hangt samen met het in bedrijf zijn van de productie-eenheid. 

Ten tweede houdt de Raad rekening met het felt dat artikel 2.1.22 van de Systeemcode binnen 

afrienbare tijd zal komen te vervallen. Hoogstwaarschijnlijk zal het voorschrift per 1 januari 2014 

afgeschaft worden. Dit is het gevolg van het codewijzigingsvoorstel van de gezamenlijke 

netbeheerders dat momenteel bij de Raad in behandeling is'. Deze codewijziging voorziet in een 

nieuwe regeling voor de primaire reserve. Het aanhouden van een verplichte primaire reserve 

door productie-eenheden zal vervangen worden door contractering van vermogen ten behoeve 

van de primaire reserve door TenneT. In het nieuwe systeem zullen gecontracteerde productie-

eenheden via monitoring gevolgd worden. De noodzaak voor beproevingen iedere acht jaar wordt 

hierdoor overbodig. Artikel 2.1.18 en 2.1.21 van de Systeemcode zullen in mogelijkheden voor 

toetsing aan de technische eisen blijven voorzien waardoor de levering van vermogen voor 

primaire reserve gewaarborgd kan blijven. 

Conclusie 
In het licht van bovenstaande oordeelt de Raad dat uw aanvraag niet strijdig is met de belangen 

en regels van artikel 36, eerste lid, van de E-wet. De Raad stemt daarom in met uw aanvraag en 

verleent een ontheffing van artikel 2.1.22 van de Systeemcode tot afschaffing van dit voorschrift 

dan wel tot inbedrijfname van eenheid A, mocht het voorschrift op die tijd nog in werking zijn. 

De Raad verzoekt u om bij inbedrijfname van eenheid A van de Clauscentrale de beproevingen wel 

uit te voeren en is van mening dat artikel 2.1.21 van de Systeemcode hiertoe verplicht. De Raad 

vraagt TenneT om mede toe te zien dat dit bij inbedrijfname daadwerkelijk gebeurt. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende geInformeerd te hebben. Mocht u toch vragen hebben over 

deze brief, dan kunt u contact opnemen met Rose Sargant, telefoonnummer 070-3301986. Bij een 

schriftelijke reactie wordt u verzocht te refereren aan kenmerk 104254. Een afschrift van deze brief 

is gezonden aan TenneT. 

Hoogachtend, 

Zie voor meer informatie over de codewijziging, zaak io3542, 

http://www.nma.nliregulering/energie/codes/technische_voorwaarde_e/wijzigingen/defaultaspz  
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 
de dog van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van 
Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den 

Haag. In dit bezwaarschnft kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
verzoeken in to stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
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