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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener is de installatie van een klein zonne-energiesysteem (tot 600Wp) voor de 
consument in Nederland goedkoper dan in Duitsland. In Duitsland zijn wettelijk bepaalde 
technische apparaten voorgeschreven alsmede aansluitwerkzaamheden die door een vakman 
moeten worden uitgevoerd om de installatie op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dit maakt 
een zonne-energiesysteem in Duitsland veel duurder. Aangezien er geen verschil is tussen het 
Nederlandse en het Duitse elektriciteitsnet zou er volgens indiener ook geen verschil 
behoeven te zijn tussen de Duitse en Nederlandse wijze van koppeling aan het net. Indiener 
voelt zich als milieubewuste burger aanzienlijk benadeeld door de Duitse technische vereisten 
en verzoekt om gelijke normen voor kleine zonne-energiesystemen in de EU. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Richtlijn 2009/28/EG zet een algemeen kader neer voor de bevordering van gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, met nationale streefcijfers voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie. Duitsland heeft in het kader van 
zijn nationale actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen aangekondigd een aanzienlijk 
deel van zijn nationale streefcijfer te willen realiseren door verhoging van het aandeel zonne-
energie, strevend naar een geïnstalleerde capaciteit van in totaal 52 GW in 2020. Dankzij de 
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uitbouw van een gunstig regelgevings- en ondersteuningskader heeft de ontwikkeling van 
geïnstalleerd vermogen voor fotovoltaïsche elektriciteit in Duitsland inmiddels een 
voorsprong genomen op de geplande groeicurve, want in 2010 was al een totaal van 17 GW 
geïnstalleerd1.
Naast de verplichte streefdoelen bevat de richtlijn ook een aantal voorschriften omtrent 
administratieve procedures en toegang tot de netten die de lidstaten in acht moeten nemen bij 
de uitvaardiging van nationale voorschriften voor producenten van hernieuwbare energie. In 
het algemeen geldt dat de te volgen procedures evenredig en noodzakelijk moeten zijn en dat 
producenten van hernieuwbare energie niet mogen worden gediscrimineerd ten opzichte van 
concurrenten.
De indiener klaagt over de voorschriften voor aansluiting van zonne-panelen aan het net, die 
in Duitsland strenger zouden zijn dan in sommige omliggende landen zoals Nederland. Zelfs 
voor aansluiting van kleine installaties van minder dan 600W via de normale stekker gelden 
in Duitsland allerlei extra voorwaarden, waardoor de investering volgend indiener onrendabel 
wordt. Met name gaat het om de verplichting de netwerkexploitant te verwittigen van de 
aansluiting van een apparaat van een nieuwe generatie, de verplichting om de aansluiting te 
laten uitvoeren door een technisch vakman en enkele bijkomende vereisten betreffende de 
elektrische apparatuur, hoofdzakelijk om onbedoelde isolering te voorkomen. De Commissie 
constateert dat de in Duitsland geldende voorschriften hoofdzakelijk verband houden met 
gezond- en veiligheid en in zekere mate ook met de bedrijfszekerheid van het net.

Conclusie

Bij gebreke van geharmoniseerde regels inzake aansluitingsvoorwaarden voor kleinschalige 
zonne-energieinstallaties zoals in het verzoekschrift bedoeld2, mogen de lidstaten zelf hun 
voorschriften vaststellen met het oog op gezond- en veiligheid en de bedrijfszekerheid van het 
net, zolang die voorschriften gehanteerd worden conform de beginselen van de richtlijn 
hernieuwbare energiebronnen en het algemene EU-recht. Het is de Commissie niet gebleken 
dat de in Duitsland gehanteerde voorschriften kennelijk onevenredig zijn of discriminerend,  
mede ook gezien tegen de achtergrond van de algehele vooruitgang die in Duitsland tot 
dusver met de ontwikkeling van zonne-energie wordt geboekt.

                                               
1 Zie het voortgangsverslag voor Duitsland: http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 De door ENTSO-E opgestelde “Network code for Requirements for Grid Connection Applicable to all 
Generators” geldt alleen voor installaties van meer dan 800 W. Bovendien wordt de uitwerking van nadere 
voorschriften, bv op gebied van gezondheid en veiligheid, in de code aan de individuele exploitanten 
overgelaten, zie https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


