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Geachte heer Oskam, 
 
Op 10 november 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) het codewijzigingsvoorstel 
ontvangen van de Vereniging Netbeheer Nederland. Bij de beoordeling ervan kwam de ACM tot de 
conclusie dat het voorstel niet strookt met de belangen, regels en eisen in artikel 36, eerste lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 (E-wet). Wij verzoeken u uw voorstel te herzien en het vervolgens weer aan de ACM 
te sturen.  
 
Uw codevoorstel 
Het codevoorstel dat u heeft ingediend betreft een wijziging van de voorwaarden bedoeld in artikel 31 van 
de E-wet. Het gaat om het codewijzigingsvoorstel naar aanleiding van het Besluit uitvalsituaties 
hoogspanningsnetten (hierna: het Besluit).1 
 
Wijzig uw voorstel 
Uw codevoorstel bevat een aantal punten die in strijd zijn met de wet. In de bijlage licht de ACM toe 
waarom zij dit vindt en welke wijzigingen nodig zijn.  
 
Uw reactietermijn 
Bekijk op welke punten u uw voorstel moet wijzigen en dien het nieuwe voorstel binnen vier weken na 
dagtekening van deze brief in.2 Als u dit niet of niet tijdig doet, stelt de ACM zelf een gewijzigd codevoorstel 
vast.3 Wij wijzigen het door u ingediende voorstel dan zodanig dat het alsnog in overeenstemming is met de 
bovengenoemde belangen en regels. 
 
  

 
1 Besluit van 1 december 2020 tot wijziging van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties 
hoogspanningsnet).  
2 Op grond van artikel 36, derde lid, van de E-wet. 
3 Op grond van artikel 36, vierde lid, van de E-wet. 
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Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met [Vertrouwelijk] of [Vertrouwelijk], die uw zaak in behandeling hebben, bereikbaar 
via [Vertrouwelijk]@acm.nl en [Vertrouwelijk]@acm.nl. Uw zaak is geregistreerd onder zaaknummer 
ACM/21/052099. Wilt u dit nummer vermelden als u contact met ons opneemt? 
 
Hoogachtend, 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
 
 
[Vertrouwelijk] 
Teammanager Directie Energie  
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Bijlage bij de brief met kenmerk ACM/UIT/570410  
 
De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders de opdracht om het codevoorstel van 8 november 2021 
zodanig te wijzigen dat dit niet meer in strijd is met de belangen en regels in artikel 36, eerste lid, van de E-
wet. Graag ontvangen wij een aanpassing van de volgende artikelen in het voorstel tot wijziging van de 
Netcode elektriciteit: 
 
Uniformering bepalingen artikel 8.4 en 9.17 
Artikel 8.4 bevat termijnen voor het informeren over geplande werkzaamheden van aangeslotenen met 
aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A. In onderdeel a van dat artikel is opgenomen 
wanneer aangeslotenen op een laagspanningsnet worden geïnformeerd. Onderdeel b is aangepast en 
daarin is nu opgenomen wanneer aangeslotenen op een middenspanningsnet of een hoogspanningsnet 
met een spanningsniveau kleiner dan 110 kV worden geïnformeerd. In dit artikel is echter niet meer 
opgenomen wanneer aangeslotenen op een hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 110 kV en 
groter worden geïnformeerd. In artikel 9.17 is opgenomen dat met elektriciteitsproductie-eenheden met een 
netspanning van 110 kV of 150 kV de onderhoudsplannen worden afgestemd. De ACM geeft de 
gezamenlijke netbeheerders de opdracht om in artikel 8.4 een onderdeel c op te nemen met een verwijzing 
naar artikel 9.17. Daarnaast vraagt de ACM aan de gezamenlijke netbeheerders om toe te lichten of ook 
wordt afgestemd met elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op een spanningsniveau hoger dan 150 
kV. Indien dit het geval is moet de wijze van afstemming volgens de ACM worden opgenomen in de 
voorwaarden. 
 
Vergoeding bij uitval van de “spitsstrook” 
In het voorstel is geen passende financiële vergoeding bij een uitvalsituatie opgenomen. De gezamenlijke 
netbeheerders wijzen erop dat de wetgever een kosten-baten analyse heeft gemaakt waardoor het 
maatschappelijk verantwoord werd geacht om transport van productie een grotere kans op een 
uitvalsituatie te geven in ruil voor het sneller en tegen veel lagere maatschappelijke kosten op het net aan 
kunnen sluiten van duurzame elektriciteitsproductie-eenheden. De ACM wijst er echter op dat het vooral in 
het algemeen belang is dat sneller, en tegen lagere maatschappelijke kosten wordt aangesloten.4 De 
netbeheerders hebben daarmee het voordeel dat zij extra aansluitingen kunnen realiseren zonder dat zij 
hiervoor investeringen hoeven te doen in het net. Dat wil volgens de ACM niet zeggen dat de financiële 
gevolgen van de toepassing van de spitsstrook kunnen worden afgewenteld op die individuele 
aangeslotene die bij een uitvalsituatie wordt afgeschakeld. Daarom is een passende financiële vergoeding 
voor producenten, die immers tot twee weken achter elkaar5 kunnen worden afgeschakeld, aan de orde. 
Daarmee ontstaat tevens een prikkel voor de netbeheerder om een investering te overwegen op die punten 
in het net waar een vergoeding voor de producenten hoger kan zijn dan een eventuele investering door de 
netbeheerder.  
 
Het ontbreken van een passende financiële vergoeding voor producenten bij toepassing van de spitsstrook 
maakt dat de belangen uit artikel 36, eerste lid, onder b en f, van de E-wet, ten aanzien van het 
betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de 
elektriciteitsvoorziening, en ten aanzien van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving 
van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt, door de netbeheerders onvoldoende zijn 
meegenomen in het voorstel.  
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Zie Hoofdstuk 2 van de Nota van Toelichting bij het Besluit. Stb 2020, 511, p. 7-8.  
5 En bovendien is er geen limiet gesteld aan het aantal keer per jaar dat een producent zou mogen worden afgeschakeld.  
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De ACM is van oordeel dat bij het afschakelen van een producent, langer dan de compensatievrije 
schakeltijden genoemd in de compensatieregeling in artikel 8.8, eerste lid, een vergoeding moet worden 
betaald. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij de 
elementen uit artikel 13, zevende lid, van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de 
Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit: te weten 

a) aanvullende exploitatiekosten als gevolg van de afschakeling;  
b) de netto-inkomsten van de verkoop van elektriciteit op de day-aheadmarkt die zou zijn 

geproduceerd zonder de afschakeling; wanneer financiële ondersteuning wordt verleend, wordt de 
financiële ondersteuning die zou zijn ontvangen zonder de afschakeling beschouwd als onderdeel 
van de netto-inkomsten. 

 
De ACM neemt in aanmerking dat bij de aanvraag voor ontheffingen door TenneT en Liander als bedoeld in 
artikel 16, vierde lid, aanhef en onder b, van de E-wet, is aangegeven dat de uitvalsituaties slechts zeer 
sporadisch (bijvoorbeeld eens in de 282 jaar) voorkomen. Daarom zal ook een vergoeding slechts 
sporadisch aan de orde zijn.  
 
Op grond van artikel 36, tweede lid, van de E-wet, stelt de ACM de voorwaarden niet vast dan nadat zij zich 
met inachtneming van artikel 5 van de richtlijn ervan vergewist heeft dat de voorwaarden de 
interoperabiliteit van de netten garanderen en objectief, evenredig en niet-discriminatoir zijn. Omdat het 
voorstel naar het oordeel van de ACM in strijd is met artikel 16, eerste lid, onderdeel b, met de belangen, 
bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdeel b en f, van de E-wet, en met de eisen, bedoeld in artikel 36, 
tweede lid, van de E-wet, draagt de ACM de netbeheerders op grond van artikel 36, derde lid, van de E-
wet, op het voorstel zodanig te wijzigen dat deze strijd wordt opgeheven. 
 
De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders daarom de opdracht om in de Netcode elektriciteit een 
nieuwe bepaling op te nemen waarbij een vergoeding mogelijk wordt gemaakt voor producerende afnemers 
die langer dan de compensatievrije schakeltijden genoemd in de bepalingen over compensatie in artikel 
8.8, eerste lid, worden afgeschakeld na een uitvalsituatie. De ACM refereert aan het gegeven dat de 
regeling compensatievergoedingen zoals opgenomen in artikel 8.8 van toepassing is voor alle afnemers, 
zowel verbruikende als producerende afnemers (met uitzondering van afnemers op EHS-netten). Het doel 
van deze regeling is om netbeheerders te prikkelen om stroomstoringen te voorkomen en – indien deze 
optreden – deze zo spoedig mogelijk op te lossen.  
 
Het doel van het toepassen van de “spitsstrook” is naar het oordeel van de ACM anders dan het doel van 
de compensatieregeling. Het toepassen van de “spitsstrook” biedt mogelijkheden voor de netbeheerder om 
een afweging te maken in het wel of niet investeren in de enkelvoudige storingsreserve en heeft alleen 
betrekking op producerende afnemers. Omdat het geen compensatieregeling betreft, maar een vergoeding 
voor uitval voor afgeschakelde producerende afnemers zou dit naar het oordeel van de ACM in een apart 
artikel (niet artikel 8.8) moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld een nieuw artikel 8.10.  
 
De ACM vraagt de netbeheerders tevens te bezien of artikel 9.12, vijfde lid, van het voorstel nog nodig is 
als er een vergoeding wordt betaald. 
 
Ontwerpcriteria  
Artikel 9.12, vierde lid, van de Netcode elektriciteit bepaalt dat het netontwerp wordt getoetst aan de 
kwaliteit van de netspanning. De gezamenlijke netbeheerders stellen voor om dit lid te schrappen omdat 
hierin wordt verwezen naar paragraaf 7.2. Daarin staan de criteria voor spanningskwaliteit al opgenomen 
en dus is een verwijzing overbodig, zo melden de gezamenlijke netbeheerders. Echter, naar het oordeel 
van de ACM is in paragraaf 7.2 een aantal van de spanningskwaliteitskenmerken opgenomen en de 
daaraan gerelateerde normering, maar is daarin niet opgenomen dat het netontwerp hieraan wordt getoetst. 
De ACM is van oordeel dat het belangrijk is dat duidelijk is dat ook al bij het netontwerp rekening wordt 
gehouden met de criteria voor de spanningskwaliteit, omdat het voorstel anders in strijd is met artikel 36, 
eerste lid, onder b, het betrouwbaar functioneren van de elektriciteitsvoorziening. 
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De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders de opdracht het artikellid te handhaven.  
 
De ACM wijst erop dat er meer eisen zijn aan het netontwerp, die in de dagelijkse praktijk van de 
netbeheerders worden toegepast, en die niet in de Netcode elektriciteit opgenomen zijn. Voor de 
volledigheid moeten deze ook opgenomen worden in de Netcode elektriciteit. Hiermee wordt aangesloten 
bij de bestaande praktijk van de netbeheerders en de criteria die door netbeheerders al worden gebruikt en 
elders in de regelgeving zijn opgenomen. Het gaat om de volgende criteria:  
 

1. De actuele en de te verwachten transporten van elektriciteit zoals bedoeld in het Besluit 
Investeringsplan kwaliteit en gas, paragraaf 4a.  

2. De criteria met betrekking tot kortsluitvastheid zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2 van de Netcode 
elektriciteit.  

3. De criteria met betrekking tot de spannings- en blindvermogenshuishouding zoals gedefinieerd in 
paragraaf 9.4 van de Netcode elektriciteit.  

4. De isolatiecoördinatie van netten met spanningsniveau hoger dan 1 kV zoals gedefinieerd in NEN-
EN-IEC 60071.  

5. De criteria met betrekking tot de aanraakveiligheid zoals gedefinieerd in paragraaf 7.3 van de 
Netcode elektriciteit.  

6. De criteria voor de kwaliteit van de netspanning, zoals gedefinieerd in paragraaf 7.2 van de 
Netcode elektriciteit. 

7. De criteria t.a.v. dynamische stabiliteit van de hoogspanningsnetten zoals bedoeld in hoofdstuk 6 
van de Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van 
richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (SO Verordening) 
 

Door deze criteria in de Netcode elektriciteit op te nemen wordt er bereikt dat de dagelijkse praktijk van de 
netbeheerders en de regelgeving met betrekking tot het netontwerp in overeenstemming worden gebracht 
hetgeen één van de doelstellingen is van het Besluit. Tevens wordt bereikt dat er duidelijkheid is over de 
toetsingscriteria waarop het netontwerp integraal getoetst wordt. In de praktijk zou dit geen extra belasting 
voor de netbeheerders moeten meebrengen, maar de toevoeging verduidelijkt dat deze toetsingscriteria 
óók al in de ontwerpfase worden langsgelopen. 
 
De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders de opdracht deze eisen op te nemen. 
 
Reikwijdte van toepassing van “spitsstrook” 
De gezamenlijke netbeheerders stellen voor om een aantal nieuwe artikelen in de Netcode elektriciteit op te 
nemen waarmee de toepassing van de zogenaamde “spitsstrook” mogelijk wordt gemaakt. Daarbij stellen 
de gezamenlijke netbeheerders voor om de omvang van de vrijstellingen voor N-1 in geval van transport 
ten behoeve van productie te beperken tot maximaal 200/500 MW.  
 
De ACM is het eens met de gezamenlijke netbeheerders dat er nieuwe artikelen in de Netcode elektriciteit 
nodig zijn waarin de wijze waarop de netbeheerder handelt bij af- en opschakeling tijdens en na een 
uitvalsituatie nader wordt uitgewerkt. De ACM leest echter noch in het Besluit, paragraaf 4a en 4b, noch in 
de toelichting op het Besluit dat de grens voor het toepassen van de zogenaamde “spitsstrook” beperkt is 
tot 200/500 MW. Naast de toepassing van de “spitsstrook” – zoals de gezamenlijke netbeheerders hebben 
voorgesteld – in de artikelen 4a.1, 4a.2, 4a.3 en 4a.4, onderdeel a. 2° (uitvalsituatie van een transformator) 
en in de artikelen 4a.3 en 4a.4, onderdeel b. 2° (uitvalsituatie van een circuit), ziet de ACM eveneens ruimte 
voor de toepassing van de “spitsstrook” in de artikelen 4a.1, onderdeel b, 4a.2, onderdeel b. 2° en 4a.3 en 
4a.4, beide onderdeel c. 2° (uitvalsituatie van een railsysteem, productie). 
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Nu de wetgever het toepassen van de “spitsstrook” niet heeft beperkt tot de uitvalsituaties van de 
transformatoren en circuits maar de ruimte voor het creëren van extra transportcapaciteit eveneens 
mogelijk is bij uitvalsituaties op railsystemen – zie de hiervoor genoemde artikelen met betrekking tot 
uitvalsituaties van een railsysteem – strookt het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders niet met de 
doelen van het Besluit. Dit geldt voor het eerste, tweede, derde en vijfde lid. Om deze reden vindt de ACM 
dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders strijdig is met de bepalingen van artikel 16, vierde lid, 
van de E-wet, het Besluit en artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. 
 
De ACM geeft de gezamenlijke netbeheerders opdracht deze strijdigheid met de wet op te heffen in de 
artikelen 3.15, dertiende lid, en artikel 9.12, eerste, tweede, derde lid en vijfde lid.  
 
Bovendien suggereert de tekst van het voorstel dat deze bepaling de vrijstellingen uit het Besluit inperkt. 
Om dit te voorkomen stelt de ACM voor de tekst te gebruiken:  
 

De netbeheerder past de vrijstellingen voor productie uit de artikelen […] van het Besluit [….] toe, waarbij 
de op grond van deze vrijstellingen aan te sluiten of aangesloten productie afkomstig is van 
elektriciteitsproductie-installaties die, overeenkomstig artikel 3.15, dertiende lid, automatisch, voldoende 
snel en selectief dient te kunnen worden afgeschakeld of afgeregeld zonder dat ook verbruik mee wordt 
afgeschakeld, behoudens verbruik dat gerelateerd is aan die elektriciteitsproductie-installatie.    

 
Eisen aan productie-installaties 
De netbeheerders stellen voor om aan artikel 3.15 van de Netcode elektriciteit een dertiende lid toe te 
voegen. Daarin wordt een verplichting opgenomen voor elektriciteitsproductie-installaties als de spitsstrook 
wordt toegepast. De verplichting houdt in dat de elektriciteitsproductie-installaties in staat moeten zijn om 
op afstand door de netbeheerder, voldoende snel en selectief afgeschakeld of afgeregeld te worden, in 
bepaalde uitvalsituaties. Producerende afnemers die in uitvalsituaties daadwerkelijk worden afgeschakeld 
dienen overigens te worden vergoed, zoals hierboven opgenomen in de paragraaf “Vergoeding bij uitval 
van “spitsstrook”. 
 
De ACM constateert dat het voorstel van de netbeheerders geldt voor alle elektriciteitsproductie-installaties, 
dus ook voor de installaties die zijn aangesloten op netten waarop de enkelvoudige storingsreserve van 
toepassing is. Het opnemen van deze verplichting voor alle elektriciteitsproductie-installaties, kan 
onwenselijk zijn indien elektriciteitsproductie-installaties, die zijn aangesloten op netten waarop de 
enkelvoudige storingsreserve van toepassing is, voorzieningen zouden moeten treffen die niet nodig zijn. 
Een dergelijke regeling  zou dan niet doelmatig zijn.  
 
De ACM constateert ook enkele onduidelijkheden in het voorstel van de netbeheerders en  vraagt  de 
gezamenlijke netbeheerders daarom de onderstaande elementen toe te lichten bij de uitwerking van het 
gewijzigde voorstel:  

- Waarom is de verplichting (in staat zijn om op afstand afregelbaar te zijn etc) niet beperkt tot de 
producenten die onder toepassing van het N-0 regime worden of zijn aangesloten (doelmatigheid 
van de verplichting);  

- hoe het overleg met bestaande elektriciteitsproductie-installaties plaats zou vinden (op pagina 20 
van het voorstel is opgenomen dat de netbeheerder met bestaande elektriciteitsproductie-
installaties in overleg kan treden)?  

- hoe de eis uit het voorgestelde artikel 3.15, dertiende lid, zich verhoudt tot artikel 13, zesde lid, van 
Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode 
betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)? 
Dat artikel bevat immers ook eisen aan elektriciteitsproductie-eenheden met betrekking tot op 
afstand bestuurbaarheid van productie-eenheden.  
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De ACM is van oordeel dat het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders moet worden toegelicht en op 
onderdelen aangepast omdat het huidige voorstel onduidelijkheden bevat. Vervolgens zal de ACM 
beoordelen of het aangepaste voorstel op deze onderdelen doelmatig is en voldoet aan artikel 16, vierde 
lid, en artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet.   
 
 

 
  




