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Agenda

1. Nederlandse wetgeving

2. Invulling aansluitvoorwaarden net op zee

3. Rol ACM
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1. Nederlandse wetgeving
Two minute movie



4

2. Invulling aansluit-
voorwaarden net op zee

Momenteel ontbreekt het wettelijk kader voor technische en juridische 
voorwaarden voor aansluiting op en beheer van het net op zee

Juridisch kader voor TenneT en de aangeslotene op zee (OWF), 
anticiperend op Europese Network Codes (m.n. RfG)

Het streven is zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over 
vereisten op zee, opdat bij start van de SDE+ subsidietender:

OWF deze in hun OWF-ontwerp en bieding kunnen verwerken

TenneT deze in het ontwerp van het net op zee kan verwerken

Bestaat uit:

Model overeenkomsten met algemene voorwaarden

Aansluit- en bedrijfsvoeringsvoorwaarden (technische codes) 

Gezien de planning en de noodzaak om vroegtijdig duidelijkheid te 
scheppen over technische voorwaarden voor (aansluiting op) het net op 
zee, is ervoor gekozen om de voorziene toekomstige codebepalingen 
integraal onderdeel te maken van de modelovereenkomsten
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Model overeenkomsten op zee
Model overeenkomsten voor:

1. Realisatie van de aansluiting op zee

2. Aansluiting en transport op zee

3. Algemene voorwaarden op zee

TenneT stelt de definitieve model overeenkomsten vast voor opening van de 

eerste SDE+ subsidie tender (verwacht in April 2016)

Toekomstige aangeslotenen van het net op zee (i.e. winnaar kavel) en TenneT 

zullen de realisatie- en aansluit- en transport overeenkomsten afsluiten
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Code op zee
EU Requirements for 

Generators (RfG)

Voorziet een kader voor
technische voorwaarden op zee

Comitologie (unaniem
aangenomen), na

onderzoeksfase Europees
Parlement en Raad publicatie in 

PbEU, inwerkingtreding
verwacht eind maart 2016

Nederlandse Code

Technische
voorwaarden op zee 

dienen te worden
opgenomen in Code

Codewijzigingsvoorstel
wordt geconsulteerd bij
representatieve partijen

in het GEN

ACM stelt de Code vast

Netbeheer Nederland 
zal het codewijzigings-

voorstel aanbieden

Na inwerkingtreding aangevulde Elektriciteitswet: wettelijke basis voor bevoegdheid
vaststellen (code)vereisten op zee; TenneT (Netbeheer Nederland) en representatieve partijen
kunnen voorstel ontwerpen en consulteren overeenkomstig codewijzigingsprocedure.
Teneinde rechtsonzekerheid voor de markt te minimaliseren, zal TenneT het 
codewijzigingsproces zodanig voorbereiden dat de formele procedure via GEN zo spoedig
mogelijk gestart kan worden na inwerkingtreding aangevulde Elektriciteitswet. 
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3. Rol ACM

1. Modelovereenkomsten:

1. ACM is bij consultatie uitgenodigd

2. TenneT houdt ACM regelmatig op de hoogte

3. Op verzoek van aangeslotene, heeft de ACM een mogelijkheid tot toetsing

in hoeverre de netbeheerder redelijke en non-discriminatoire voorwaarden

hanteert

2. Code op zee: 

1. Beoordeling en vaststelling codewijzigingsvoorstel door ACM

2. TenneT houdt ACM op de hoogte van de beoogde inhoud van het ontwerp
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Overzicht planning

01-
2016

02-
2016

03-
2016

04-
2016

05-
2016

06-
2016

07-
2016

08-
2016

09-
2016

10-
2016

11-
2016

12-
2016

Model overeen-
komsten

X X X X

Herziene E-wet X

Codebepalingen
op zee *

X X X X X X

SDE+ tender X X

* Indiening Codewijzigingsvoorstel via Netbeheer Nederland, mede afhankelijk van GEN 

Wens EZ, marktpartijen, TenneT: maximale duidelijkheid en zekerheid voor start SDE+ 

tender

1. Modelovereenkomsten: Gereed voor opening SDE+ tender 

2. Code op zee:

1. Formele vaststelling: na inwerkingtreding Wet Net op zee; doorlooptijd?

2. Tussenoplossing: voorwaarden uit Offshore Code integraal onderdeel van 

modelovereenkomst gereed op 1/4/2016
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Thank you

Stakeholder consultation website
www.tennet.eu/nl/offshore-grid-nl.html

E-mail: netopzee@tennet.eu


