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Mededeling over het openbaar besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid, 

van de Verordening (EU) 2016/631 over de eisen van 

elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, Autoriteit Consument en 

Markt

Zaaknummer ACM/19/035554 

1. Op 15 april 2019 heeft Netbeheer Nederland bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) 
een afwijkingsverzoek ingediend, zoals bedoeld in artikel 63, eerste lid, van Verordening 2016/631 
tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducen-
ten op het net (hierna: RfG Verordening).

2. In dit afwijkingsverzoek wordt de ACM verzocht om te besluiten dat na 27 april 2019 productie-
eenheden van het type A op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten zonder dat de 
conformiteit ervan hoeft te worden vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de RfG 
Verordening. Het gaat daarbij om alle productie-eenheden van type A die aangeschaft zullen 
worden tussen 27 april 2019 en 27 april 2021.

3. Op grond van artikel 60, eerste lid, en artikel 63, zesde lid, van de RfG Verordening en artikel 3 van 
het Besluit van 19 december 2018 over de uitvoering van Europese verordeningen betreffende de 
interne energiemarkt, beslist de ACM over afwijkingen op bepalingen uit de RfG Verordening.

4. De ACM heeft op 18 april 2019 over dit afwijkingsverzoek een besluit genomen. Het besluit treedt 
in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze is medegedeeld. 
Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl). Tegen dit besluit kan 
degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking 
bezwaar instellen bij:
Autoriteit Consument en Markt

Postbus 16326

2500 BH Den Haag
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