
Netbeheer Nederland \ Netbeheer Nederland 
Anna van Buerenplein 43 
2595 DA Den Haag 

Autoriteit Consument & Markt 
T.a.v. de heer 
Postbus 16326 
2500 BH DEN HAAG 

Postbus 90608 
2509 LP Den Haag 
070 205 50 00 
secretariaat@netbeheernederland.nl 
netbeheernederland.nl 

Kenmerk 
BR-2021-1794 
Datum 
2 april 2021 

Behandeld door 
E-mail 

@netbeheernederland.nl 

Doorkiesnummer 
070 

Onderwerp 
Beantwoording wijzigingsopdracht 

Geachte heer  
Hierbij ontvangt u een reactie van de gezamenlijke netbeheerders op uw wijzigingsopdracht 
ACM/UIT/539794 d.d. 12 januari 2021 (dossier ACM/20/039621) met betrekking tot 
codewijzigingsvoorstel BR-2020-1624 tot herziening van de spelregels rondom 
congestiemanagement 
In de eerste bijlage bij deze brief worden de verschillende onderdelen uit uw wijzigingsverzoek 
afzonderlijk van een reactie voorzien. De tweede bijlage bij deze brief bevat de relevante codeteksten 
met daarin zowel de oorspronkelijk voorgestelde wijzigingen (rood) als de thans aanvullend 
voorgestelde wijzigingen (blauw) gemarkeerd. Naast de wijzigingen ten gevolge van de 
wijzigingsopdracht hebben we ook enkele schrijf- en redactiefouten gecorrigeerd. 
Netbeheerders hebben, gegeven de korte doorlooptijd, alle wezenlijke zaken opgepakt, hetgeen heeft 
geresulteerd in een verbeterd en aangepast voorstel. Het kan zijn dat ACM op elementen vaststelt dat 
een andere interpretatie van Verordening (EU) 2019/943 is gekozen dan die ACM voorstaat. In dat 
geval verzoeken de netbeheerders om de dialoog te vervolgen, maar de implementatie van het 
voorstel nu niet verder te vertragen, vanwege de hoge urgentie en omdat het huidige voorstel een 
grote verbetering geeft ten opzichte van de huidige situatie. 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. Een overleg 
daartoe op bestuurlijk niveau staat reeds gepland voor 8 april. Daarnaast kunt u altijd contact 
opnemen met de heer Auke Jongbloed van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
Met vriendelijke groet, 

IBAN NL51 ABNA 0613001036 
BTW-nummer NL8185.25.101.B01 
KvK-nummer 09175117 

Openbaar
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Bijlage 1 Reactie op wijzigingsopdracht 
Toepassen congestiemanagement ter voorkoming van weigeren - artikel 9.4, eerste lid, van de 
vigerende Netcode elektriciteit (3.1.1) 
In tegenstelling tot wat ACM schrijft in randnummer 40 van de wijzigingsopdracht, is het doel van 
artikel 9.4, eerste lid van de vigerende Netcode elektriciteit niet om te bepalen dat 
congestiemanagement uitsluitend wordt toegepast ter voorkoming van een op artikel 24, tweede lid, 
van de Elektriciteitswet 1998 gebaseerde weigering van transport. Het doel van artikel 9.4, eerste lid is 
om te bepalen dat congestiemanagement uitsluitend wordt toegepast wanneer dit met inachtneming 
van artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998, mogelijk is. 
In besluit 103388/12, d.d. 27/7/2010, schrijft de toenmalige rechtsvoorganger van de ACM, de NMa, in 
randnummer 49 (waarbij aangetekend dat het genoemde artikel 4.2.5.1 van de toenmalige Netcode 
elektriciteit het huidige artikel 9.4, eerste lid is): 
“De Raad stelt vast dat de strekking van artikel 4.2.5.1 van de Netcode thans is dat 
congestiemanagement uitsluitend wordt toegepast indien dit ‘met inachtneming van artikel 16, eerste 
lid, onderdeel b van de Wet mogelijk is’. Het begrip ‘mogelijk’ wordt daarbij blijkens de tekst gekoppeld 
aan de in artikel 16, eerste lid, onderdeel b genoemde criteria. Aldus is naar het oordeel van de Raad 
voldoende geëxpliciteerd dat het besluit om al dan niet congestiemanagement toe te passen altijd 
wordt genomen in het licht van de wettelijke taak van de netbeheerder om de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de netten en het van het transport van elektriciteit over de netten op de meest 
doelmatige wijze te waarborgen." 
De criteria volgens welke wordt beoordeeld of uitvoering van congestiemanagement mogelijk is, zijn 
genoemd in artikel 9.4, tweede lid van de vigerende Netcode elektriciteit. In het voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerders blijft de randvoorwaarde van de wettelijke taak van artikel 16, eerste lid, 
onderdeel b onverminderd van kracht. De criteria daartoe zijn genuanceerd en in het voorstel van de 
gezamenlijke netbeheerder verwoord in artikel 9.10, tweede en derde lid. Doel van artikel 9.10, 
tweede en derde lid, blijft echter dat congestiemanagement alleen toegepast mag worden, wanneer dit 
past binnen de wettelijke taak van de netbeheerder om de veiligheid en betrouwbaarheid van de 
netten en van het transport te waarborgen. 
Door de reeks van bepalingen van het voorstel wordt gegarandeerd dat congestiemanagement alleen 
wordt toegepast ten behoeve van het honoreren van nieuwe verzoeken om het doen van een aanbod 
tot transport. De reeks van bepalingen zou ook moeten garanderen dat de netbeheerder zich tot het 
uiterste inspant om een dergelijk aanbod te kunnen doen. Voor zover die reeks bepalingen daar niet 
aan voldoen, dienen de bepalingen te worden aangescherpt. 
Aangezien de essentie van de bepaling van artikel 9.4, eerste lid van de vigerende Netcode 
elektriciteit reeds is opgenomen in het voorstel voor artikel 9.10, tweede en derde lid, hoeft het 
voorstel naar onze mening op dit punt niet gewijzigd te worden. 
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Verhouding tussen congestiemanagement en netverzwaring - artikel 9.4, derde lid van 
vigerende Netcode (3.1.2) 
Het voorstel van de netbeheerders legt een duidelijke relatie tussen congestiemanagement, 
verzwaring en weigering van een verzoek om het doen van een aanbod voor transport. Het verzwaren 
van een netdeel waar sprake is van een tekort aan transportcapaciteit is de eigenlijke oplossing. 
Congestiemanagement is een mogelijke tijdelijke maatregel om de periode van de verzwaring te 
overbruggen. In het voorstel is één van de mogelijkheden die een netbeheerder bij transportschaarste 
dient te onderzoeken de mogelijkheid tot het uitvoeren van congestiemanagement. Pas wanneer dat 
onderzoek gedaan is, kan een netbeheerder een verzoek om het doen van een aanbod voor transport 
weigeren. 
Het bezwaar van de ACM in randnummer 47 (“het ontbreken van een geplande investering mag niet 
betekenen dat er geen congestiemanagement wordt uitgevoerd”) begrijpen we dan ook niet. Immers, 
als er geen verzwaring gepland staat en er geen onderzoek naar de mogelijkheden van 
congestiemanagement kan worden uitgevoerd, is het de netbeheerder volgens het voorstel ook niet 
toegestaan een aanvraag om het doen van een aanbod voor transport te weigeren. 
Desondanks is het mogelijk om de frase “waarvoor een verzwaring is gepland” te schrappen. De taak 
om de netten te verzwaren om voldoende transportcapaciteit te kunnen blijven garanderen volgt 
immers niet uit deze bepaling, maar uit de Elektriciteitswet 1998. 
[02-04-202102-04-20211 BR 2021-1794 Artikel 9.9 

1. De netbeheerder meldt op grond van artikel 9.6. eerste lid, onderdeel d of artikel 9.7. eerste lid, onderdeel c. door middel van een vooraankondiging op de in artikel 9.8 bedoelde website dat er voor een afgebakend en duidelijk gedefinieerd gebied waarvoor een verzwaring is gepland, sprake kan zijn van een tekort aan beschikbare transportcapaciteit, 

Financiële grens voor toepassing congestiemanagement alvorens mag worden geweigerd - 
artikel 9.6, derde lid en artikel 9.10, tweede lid, onderdeel g, sub 2 (3.1.3) 
Congestiemanagement is een belangrijk instrument dat de netbeheerder ter beschikking staat om in 
een netdeel optredende transportschaarste te lenigen, het is echter niet het enige middel. De stelling 
van de ACM in randnummer 53 van de wijzigingsopdracht dat congestiemanagement dient te worden 
toegepast in alle gebieden waar schaarste optreedt, is naar onze mening dan ook te beperkt. In zowel 
artikel 9.6 als artikel 9.7 staan naast marktgebaseerd congestiemanagement nog een aantal 
instrumenten die de netbeheerder kan onderzoeken ter voorkoming van transportschaarste. 
Deze instrumenten kunnen ook tegelijkertijd in alle denkbare combinaties ingezet worden. Inzet van 
marktgebaseerd congestiemanagement is daarbij de meest vergaande optie, vanwege de er mee 
gepaard gaande risico’s voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport en vanwege de er 
mee gepaard gaande kosten. Het is desalniettemin goed denkbaar dat marktgebaseerd 
congestiemanagement ingezet wordt in combinatie met verlaging van de aangevraagde 
transportcapaciteit en/of bijvoorbeeld technische maatregelen zoals het (tijdelijk) verschakelen van 
vermogen of de inzet van een tijdelijke kabel. 
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Dat combinaties van maatregelen mogelijk en misschien zelfs wenselijk zijn, blijkt wellicht te weinig uit 
de voorgestelde codetekst. We stellen daarom voor dit in het tweede lid van zowel artikel 9.6 als 9.7 
expliciet tot uitdrukking te brengen. 

102-04-2021] BR-2021-1794 

Artikel 9.6 
[....] 
2. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het met één of meer van de genoemde mogelijkheden lukt meaelijkls de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare 

transportcapaciteit voert de netbeheerder dit uit. 

[02-04-2021) BR-2021 1794 

Artikel 9.7 
[...] 
2. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het met één of 

meer van de genoemde mogelijkheden lukt moqeliik is de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare 
transportcapaciteit voert de netbeheerder dit uit. 

De mogelijkheden van deze middelen zijn echter eindig en leiden niet tot onbeperkte uitbreiding van 
de transportcapaciteit van een netdeel. En zeker voor de inzet van marktgebaseerd 
congestiemanagement geldt naar de mening van de gezamenlijke netbeheerders dat de er mee 
gepaard gaande inzet van publieke financiële middelen maatschappelijk verantwoord dient te zijn. We 
zijn dan ook verheugd in randnummer 55 van de wijzigingsopdracht te lezen dat ACM het met deze 
mening eens is. 
De door ons voorgestelde financiële grens was een eerste poging om een formulering te vinden voor 
een maatschappelijk verantwoorde financiële grens. Door die grens te koppelen aan de benodigde 
investeringen om de transportschaarste op te lossen is die grens ten principale gebaseerd op het 
tekort in het desbetreffende netdeel. De stelling van de ACM dat het zuiverder is om de financiële 
grens op enigerlei wijze te baseren op het transport dat wél plaats vindt in een netdeel in plaats van 
op het transport dat niet plaatsvindt zien wij als een waardevolle inbreng in de zoektocht naar een 
formulering voor een maatschappelijk verantwoorde financiële grens. 
De maatschappelijk verantwoorde grens aan wat marktgebaseerd congestiemanagement mag kosten 
is slechts één van de criteria die betrokken worden bij de overweging of de uitvoering van 
marktgebaseerd congestiemanagement in een netdeel mogelijk is. Alle criteria functioneren daarin op 
gelijk wijze: als aan het criterium voldaan wordt, is dat criterium geen reden om de uitvoering van 
martkgebaseerd congestiemanagement te weigeren. Als aan een criterium niet voldaan wordt, is 
uitvoering van marktgebaseerd congestiemanagement niet mogelijk. Dat geldt ook voor de financiële 
grens: als aan het criterium niet wordt voldaan, is de uitvoering van marktgebaseerd 
congestiemanagement niet mogelijk, omdat, in dit geval, de kosten maatschappelijk niet verantwoord 
zijn. Met de stelling van ACM in randnummer 56 dat het criterium niet op de juiste plaats staat, zijn we 
het dan ook niet eens. Er is hier geen sprake van handelsvrijheid aan de netbeheerder: als de 
voorziene kosten onder de financiële grens blijven, zal de netbeheerder marktgebaseerd 
congestiemanagement uitvoeren. Dit blijkt duidelijk uit de aanhef van het tweede lid van artikel 9.10. 
Aan de andere kant, als één enkele aanvraag om het doen van een aanbod voor transport zou leiden 
tot het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van marktgebaseerd 
congestiemanagement én uit dat onderzoek zou blijken dat voor die ene aanvrager de financiële 
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grens overschrijden zou worden, dient de desbetreffende aanvraag geweigerd te kunnen worden. Een 
andere handelswijze zou immers niet maatschappelijk verantwoord zijn. Op deze wijze draagt de 
positie van het criterium bij aan de kwaliteit van dienstverlening van de netbeheerder en ons inziens 
ook aan het doelmatig handelen van aangeslotenen. Immers, als die ene aanvraag de financiële 
grens zou overschrijden, kan de netbeheerder aangeven welk deel van de aanvraag wél binnen de 
financiële grens zou vallen. Het is dan aan de aangeslotene om te overwegen om zijn aanvraag om 
het doen van een aanbod voor transport daar op aan te passen. 
Het onderzoeken van de mogelijkheden van marktgebaseerd congestiemanagement speelt, tesamen 
met de andere mogelijkheden in artikel 9.6 een dreigend tekort aan transportcapaciteit te lenigen, een 
rol bij elke aanvraag om het doen van een aanbod voor transport. Dat betekent dat in een 
congestiegebied de netbeheerder bij elke aanvraag opnieuw de mogelijkheden van marktgebaseerd 
congestiemanagement zal onderzoeken. Als marktgebaseerd congestiemanagement al wordt 
uitgevoerd of wanneer in eerdere onderzoeken al is vastgesteld dat uitvoering van marktgebaseerd 
congestiemanagement om technische redenen niet uitgevoerd kan worden, zal een dergelijk 
onderzoek niet veel om het lijf hebben. Maar juist de financiële grens zal bij elke aanvraag opnieuw 
beoordeeld moeten worden. De netbeheerder zal immers marktgebaseerd congestiemanagement 
uitvoeren bij elke nieuwe aanvraag, net zo lang, tot de financiële grens bereikt zal worden. 
Bij de mogelijkheden van artikel 9.6 is al opgenomen dat de aangeslotene de gevraagde 
transportcapaciteit verlaagt. En aangezien bij artikel 9.6 nadrukkelijk ook een combinatie van 
mogelijkheden bedoeld wordt, is naar onze mening in het voorstel al opgenomen wat ACM in 
randnummer 60 van de wijzigingsopdracht schrijft: “Het kan voorkomen dat een netbeheerder met de 
in deze paragraaf beschreven berekening aantoont dat, met inachtneming van de extra ruimte die in 
het net ontstaat dankzij de toepassing van congestiemanagement tot aan de financiële grens, slechts 
een gedeelte van de gevraagde transportcapaciteit kan worden aangeboden". Oftewel, wanneer de 
volledige aanvraag de financiële grens overschrijdt, geeft de netbeheerder aan welk deel van de 
aanvraag wel binnen de financiële grens zou vallen. Het is vervolgens aan de aangeslotene om 
eventueel zijn aanvraag daar op aan te passen. Om dit te benadrukken, stellen we voor om artikel 9.6 
als volgt te wijzigen: 
102 04.2021] BR 2021-1794 Artikel 9.6 

1. Indien bii een verzoek om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport de gevraagde transportcapaciteit de beschikbare transportcapaciteit als bedoeld in artikel 9.5. vierde lid, overschrijdt, onderzoekt de netbeheerder de mogelijkheden om op korte termijn de gevraagde transportcapaciteit en beschikbare transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen. De netbeheerder onderzoekt daartoe: a. de mogelijkheid om de gevraagde transportcapaciteit te verlagen; h de mogelijkheid om door middel van technische maatregelen anders dan 
netverzwaring de beschikbare transportcapaciteit te vergroten: £, de mogelijkheid overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, het optreden van 
fysieke congestie te voorkomen; i volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11. de mogelijkheid om marktoebaseerd congestiemanaoement overeenkomstig de procedure in paragraaf 9.9 en 9.10 toe te passen voor de gevraagde 
transportcapaciteit of een deel daarvan, e. in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 9.1. derde en vierde lid en artikel 9.19. het optreden 
van fysieke congestie te voorkomen. 
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In randnummer 58 doet ACM de suggestie om de financiële grens te baseren op het aantal MWh 
getransporteerde energie per jaar over het beperkende netelement. Een financiële grens die is 
gebaseerd op de getransporteerde of te transporteren energie in een deelnet gaat uit van de 
mogelijkheden in dat net in plaats van de beperkingen in dat net. Bij de beantwoording van dit deel 
van de wijzigingsopdracht hebben we een aantal mogelijkheden overwogen: 

Verwacht jaar patroon inclusief uitbreiding 
• Beschikbaar ■ Uitbreiding ■ Bestaand volume 

125 

In het verleden getransporteerde energie (groen) 
De totale over het net te transporteren energie (alles onder de rode lijn) 
De totale over het net te transporteren energie minus de in het verleden 
getransporteerde energie (blauw, inclusief oranje onder de rode streep) 
De voor de aanvrager te transporteren energie (oranje) 

Omdat we uit oogpunt van doelmatigheid ook willen kijken naar wat we met congestiemanagement 
mogelijk maken, stellen we voor om de grens te baseren op zowel in het verleden gerealiseerde 
transportvolumina, als de voor de aanvrager te realiseren transportvolumina. Daarbij is het verstandig 
om ook rekening te houden met een prognose van de groei van de bestaande aangeslotenen 
gedurende de voorziene periode van de congestie. Dit levert een volume op dat dan nog naar een 
bedrag moet worden omgerekende door het te vermenigvuldigen met een bedrag per MWh. We 
stellen voor om daar de gemiddelde prijs voor elektriciteit voor de betreffende jaren op de termijnmarkt 
voor elektriciteit te nemen. 
We baseren de grens dus op de in het verleden gerealiseerde transportvolume, het voor de aanvrager 
te realiseren transportvolume en de prognose van de groei van de bestaande aangeslotenen 
gedurende de voorziene periode van congestie. 
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Stel er is een netdeel, dat maximaal 30MW kan transporteren (transformator van 30MW is de 
beperkende factor). Dat netdeel transporteert nu tot het maximum van zijn kunnen, namelijk 30MW. 
Het belastingpatroon daarbij is: 3 maanden lang 20MW, 3 maanden lang 30 MW en 6 maanden lang 
25 MW, dus gemiddeld 25MW. Het net heeft daarmee een “in het verleden gerealiseerde 
transportvolume" van 219.000MWh: 
25MW* 8670h = 219.000 MWh. (A) 
De werkelijke bepaling van het "in het verleden getransporteerde transportvolume” (A) volgt in de 
praktijk uiteraard uit de (kWh) metingen in de stations, maar voor de transparantie is in dit 
rekenvoorbeeld de transport in MW eenduidig gesteld en de MWh eenduidig uitgerekend. 
Voor dit rekenvoorbeeld veronderstellen we verder dat in dit hypothetische gebied geen sprake is van 
natuurlijke groei en dat er een aanvraag komt om het doen van een aanbod voor transport ter grootte 
van een tiende van het “in het verleden getransporteerde transportvolume”. We veronderstellen voor 
dit voorbeeld tevens dat het belastingpatroon van de desbetreffende aanvrager zou betekenen dat 
pieken op gaan treden boven de technische capaciteit van het desbetreffende netdeel (dus boven de 
30MW van de transformator). Daarmee komt het totale, voor de financiële grens te beschouwen 
volume op: 
219.00 + 21.900 = 240.900MWh, (A) + (B). 
Als schatting van het van het volume dat met het aansluiten van de aanvrager niet getransporteerd 
zou kunnen worden nemen we 2000 MWh. Met een gemiddelde elektriciteitsprijs op de termijnmarkt 
van 51 €/MWh zou de financiële grens worden: 
(219.000 + 21.900 - 2000) * 51 = 238.900 * 51 = 12.183.900 € (A + B -C) *D 
Om hier een maatschappelijk verantwoorde financiële grens van te maken, stellen we voor om het 
resultaat te vermenigvuldigen met 0,025 (2,5%). In dit specifieke voorbeeld wordt de grens dan: 
12.183.900 * 0,025 = 304598 € (A+B -C)*D * E 
In haar jaarlijkse marktupdate uit 2019 (TenneT Annual Market Update 2019) komt TenneT tot een 
gemiddeld bedrag van 106 €/MWh voor redispatch. In dit voorbeeld zou dat een redispatchvolume 
betekenen van 2874 MWh, hetgeen meer is dan de schatting van het volume dat met het aansluiten 
van de aanvrager niet getransporteerd zou kunnen worden. 
Voor dit transportverzoek zal marktgebaseerd congestiemanagement worden uitgevoerd indien de 
voorziene redispatchkosten als gevolg van het transportverzoek jaarlijks lager zijn dan 304598 €. We 
stellen dan ook voor om artikel 9.10, tweede lid, onderdeel 9, subonderdeel 2°, als volgt te laten 
luiden: 

Artikel 9.10 
(.] 
2. Marktqebaseerd congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het 

onderzoek blijkt dat: 
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LJ 
a^- wanneer de netbeheerder het onderzoek heeft uitaevoerd OP grond van artikel 9.6. eerste lid, onderdeel d: 1 °. de benodigde transportcapaciteit niet groter is dan 120% van de aanwezige transportcapaciteit als bedoeld in artikel 9.5. eerste lid; en 

21 de toepassing van tongestiemanoaement doelmatig en maatschappelijk verantwoord is;-waart>a de verwachte gemiddelde 
jaarlijkse kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van congestiemanagement congestiemanagement niet groter zijn dan het verwachte transportvolume van de bestaande aangeslotenen vermeerderd met de voorziene groei binnen de tussen de bestaande aangeslotenen en de netbeheerder overeengekomen capaciteit van de aansluitingen (A). vermeerderd met het te verwachte transportvolume ten gevoloe van het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport als bedoeld in artikel 9.b (BI. verminderd met een schatting 
van het volume dat niet getransporteerd kan worden (Cl. vermenigvuldigd met de gemiddelde elektriciteitsprijs op de 
termijnmarkt (D). vermenigvuldigd met 0,025 (E). samen te vatten als (A + B - g * D » E per jaar als gemiddelde van de totale tijdsperiode, urtgedfukt per megawatt boven de technische transporteaeeertert: 
rekening houdend met de vae toepassing zltndfcnetpntwcrpcritefie-en operationele veiligheidsgrenzen, aanterkuiten capaciteit, lager.aa dan 
uitoedrokt per megawatt met de verzwaring extra te re air 

Technisch criterium voor congestiemanagement - artikel 9.10, tweede lid, onderdeel g, sub 1 
(3.1.4) 
Artikel 9.10, tweede en derde lid van het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders formuleren de 
criteria volgens welke een netbeheerder beoordeelt of marktgebaseerd congestiemanagement een 
mogelijke oplossing is voor gebleken tekort aan transportcapaciteit in een deel van het net. In het 
geval het gaat om een nieuwe aanvraag om transport functioneert het onderzoek naar de 
mogelijkheden van marktgebaseerd congestiemanagement naast de overige mogelijkheden van 
artikel 9.6, eerste lid om het verschil tussen gevraagde transportcapaciteit en beschikbare 
transportcapaciteit te overbruggen. Het antwoord op de vraag of marktgebaseerd 
congestiemanagement mogelijk is, is enerzijds binair: ja of nee. Anderzijds is het antwoord op de 
vraag of marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk is genuanceerd omdat ook altijd in 
ogenschouw moet worden genomen in welke mate de uitvoering van marktgebaseerd 
congestiemanagement het gat tussen gevraagde transportcapaciteit en beschikbare 
transportcapaciteit kan overbruggen. Uit het onderzoek zou kunnen blijken dat dat gat bijvoorbeeld 
voor de helft overbrugd zou kunnen worden. In dat geval schrijft artikel 9.6, eerste lid voor dat die helft 
aan de aanvrager aangeboden wordt. Het is in dat geval afhankelijk van het antwoord van de 
aangeslotene of congestiemanagement daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De stelling van ACM in 
randnummer 63 dat bij overschrijding van de 120% de aanvraag in zijn geheel geweigerd wordt, klopt 
dan ook niet. De netbeheerder weigert het deel boven de 120%. Of het deel onder de 120% benut 
wordt, is afhankelijk van de individuele aanvrager. 
De netbeheerder heeft als wettelijke taak om de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport van 
elektriciteit over de netten op de meest doelmatige manier te waarborgen. Naar de mening van de 
gezamenlijke netbeheerders betekent dat, dat een netbeheerder te allen tijde schade aan het net dient 
te voorkomen. Herstel van vermijdbare schade is geen doelmatige handelswijze. Bij de toepassing 
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van congestiemanagement dient de netbeheerder dan ook rekening te houden met de fysieke 
beperkingen van het net en te voorkomen dat het net overbelast wordt. 
Middels de uitvoering van congestiemanagement handelt de netbeheerder alsof de transportcapaciteit 
van een net groter is dan zij feitelijk is. Er wordt, kortom, meer capaciteit aangesloten dan er over het 
net getransporteerd kan worden. Het dreigende surplus wordt gemanaged middels de uitvoering van 
congestiemanagement. Het doel blijft dat het daadwerkelijk uitgevoerde transport de 
transportcapaciteit van het net niet overschrijdt, oftewel, dat niet meer dan 100% procent van de 
transportcapaciteit op enig moment daadwerkelijk benut wordt. Bij het overschrijden van de 
transportcapaciteit treedt daadwerkelijk schade op aan het net. De stelling in randnummer 64 dat de 
netbeheerders een niet-wettelijke marge aanhouden is dan ook onjuist. Overschrijding dient 
voorkomen te worden om de veiligheid en betrouwbaarheid op de meest doelmatige wijze te kunnen 
garanderen. 
Het kan voorkomen dat aan afnemers gevraagde flexibiliteit niet (volledig) wordt geleverd door 
bijvoorbeeld een storing in de communicatie (verstoringen in de telecommunicatieverbindingen komen 
relatief frequent voor, ook in de dagelijkse bedrijfsvoering), een marktoverweging bij de aangeslotene 
(bij vrijheid van dispatch) of om een andere reden. Het is ook mogelijk dat een afnemer vanwege een 
technisch probleem in zijn eigen bedrijfsvoering, minder afneemt dan voorzien. In een net met veel 
opwek kan dit leiden tot een overbelasting op het eerste netknooppunt waar de opwek en afname 
samenkomen. Het gevolg van dergelijke onvoorziene omstandigheden, is dat het net (door 
piekstromen) thermisch overbelast wordt (i.e. er fysieke congestie optreedt) en componenten kunnen 
falen. Hoe hoger de overbelasting, hoe sneller dit plaatsvindt, met als gevolg een hoger risico op een 
leveringsonderbreking. 
Als er al een overschrijding plaatsvindt, dient die zo kort mogelijk te duren. De 120% van het voorstel 
is niet gekozen omdat het net een overbelasting van 120% langdurig aan zou kunnen, maar omdat bij 
120% het risico minimaal is op een kortdurende overschrijding van enkele procenten. Zou de 120% 
worden verhoogd, of zelfs zoals ACM wil, geheel worden losgelaten, dan neemt ook de kans op 
langdurige overschrijdingen toe. Het merendeel van de aangeslotenen behoudt onder de toepassing 
van marktgebaseerd congestiemanagement vrijheid van dispatch. Hierdoor kan er dus zonder 
beperkingen afgeweken worden van eerder afgegeven transportprognoses. De technische grens heeft 
dan ook niets te maken met wantrouwen richting aangeslotenen, zoals ACM suggereert in 
randnummer 65, maar met de wettelijke plicht voor de netbeheerder tot het veilig en betrouwbaar 
uitvoeren van transport en daarmee overbelasting van het net zo minimaal mogelijk te laten zijn en zo 
kort mogelijk te laten duren. Hoe hoger de grens, hoe kleiner de kans om in geval van daadwerkelijk 
optredende overschrijding tijdig voldoende redispatchmiddelen ter beschikking te hebben. 
De financiële grens waar we in het vorige hoofdstuk een voorstel voor hebben gedaan is geen 
alternatief voor de fysieke grens. De financiële grens heeft als doel de netbeheerder een 
beoordelingskader te geven om congestiemanagement uit te voeren tot een maatschappelijk 
verantwoord maximum kostenniveau. De technische grens heeft als doel de wettelijk taak van de 
netbeheerder tot het veilig en betrouwbaar uitvoeren van transport op de meest doelmatige wijze 
mogelijk te maken. Door dit te vertalen naar een grens van 120% is dit voor iedereen helder en 
transparant. 
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Herzien criteria toepassing marktgebaseerd congestiemanagement - artikel 9.10 (3.2.1) 
In het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders leidt een expliciet verzoek om het doen van een 
aanbod voor transport (i.e in de context van een nieuwe aansluiting, of de verzwaring van een 
bestaande aansluiting) tot het uitvoeren van wat in het voorstel marktgebaseerd 
congestiemanagement heet. Indien marktgebaseerd congestiemanagement niet mogelijk is, of niet 
mogelijk is voor de volledige gevraagde transportcapaciteit en de overige middelen van artikel 9.6 ook 
niet, wordt de aanvraag geweigerd. 
Naast de situatie van het expliciete verzoek om het doen van een aanbod voor transport bestaat de 
situatie van 'natuurlijke groei: binnen de bestaande transportrechten vindt een toename plaats van het 
gebruik van de capaciteit van de aansluiting en/of de gelijktijdigheid van het uit te voeren transport, 
waardoor het net dreigt te worden overbelast. In die situatie onderzoekt de netbeheerder eerst de 
mogelijkheden voor marktgebaseerd congestiemanagement en de overige middelen van artikel 9.7, 
eerste lid. Pas wanneer al die mogelijkheden niet leiden tot voldoende capaciteit voor de benodigde 
transportcapaciteit gaat de netbeheerder over tot het uitvoeren van verplicht congestiemanagement. 
In de toelichting bij het voorstel hebben we de werkwijzen die beschreven staan in de paragrafen 9.10 
en 9.11 “regimes” genoemd. De twee paragrafen beschrijven de werkwijzen die de netbeheerder van 
dag tot dag toepast om in een gedefinieerd congestiegebied fysieke congestie (en dus overbelasting 
van het net) op te lossen. In de paragraaf 9.10, over marktgebaseerd congestiemanagement, kiest de 
netbeheerder de middelen die hij inzet middels marktgebaseerde mechanismen: capaciteitscontracten 
of redispatchbiedingen. In paragraaf 9.11, over verplicht congestiemanagement, kiest de 
netbeheerder de middelen die hij inzet eerst uit de in dat regime van toepassing zijnde 
marktgebaseerde mechanismen (capaciteitscontracten) en daarna pas voert hij niet-marktgebaseerde 
redispatch uit. 
Artikel 13, tweede en derde lid, van Verordening (EU) 2019/943, bepaalt niet wanneer welke regimes, 
zoals in de vorige paragraaf beschreven, van toepassing zijn. Beide artikelleden schrijven wel een 
volgorde voor, voor de wijze waarop de netbeheerder te redispatchen middelen kiest: eerst volgens 
marktgebaseerde mechanismen, pas wanneer dat niet mogelijk is volgens niet-marktgebaseerde 
mechanismen. Beide door ons onderscheiden regimes vallen binnen deze voorgeschreven 
keuzevolgorde. Het voorstel van de netbeheerders voldoet dan ook aan het tweede en derde lid van 
artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943. Een aanpassing van de voorgestelde tekst is om deze 
reden dan ook niet nodig. 

Nettechnisch en bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk - artikel 9.10, tweede lid, onderdelen a en 
b (3.2.2) 
De criteria ‘nettechnisch en bedrijfvoeringstechnisch mogelijk’ maken op dit moment als criteria voor 
de uitvoering van congestiemanagement ook deel uit van de vigerende Netcode. De eerste van deze 
twee is in de vigerende code (artikel 9.4, tweede lid) zelfs een criterium voor de wettelijke taak 
genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel b van de Energiewet 1998. Desondanks heeft u gelijk dat 
deze twee criteria geen rol spelen bij een eventuele overgang naar het verplicht 
congestiemanagementregiment. De idee daarachter is dat in geval van ‘natuurlijk groei’ er hoe dan 
ook maatregelen nodig zijn om aan de volledig benodigde transportcapaciteit te kunnen voldoen. 
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Toch is er naar de mening van de gezamenlijke netbeheerders een duidelijk verschil tussen de situatie 
van een expliciete vraag om het doen van een aanbod voor transport en de situatie van natuurlijke 
groei: bij congestiemanagement naar aanleiding van expliciete vragen om het doen van een aanbod 
voor transport hebben we voorzien om tot 120% van de beschikbare transportcapaciteit een aanbod 
voor transport te blijven doen. Het is alleen verantwoord om dat te doen, wanneer in het 
desbetreffende netdeel de mogelijkheid bestaat om de relevante netdelen en -componenten op 
afstand te bewaken en te bedienen. In een situatie van ‘natuurlijk groei’ zonder er aan voorafgaande 
expliciete aanvragen om het doen van een aanbod voor transport die hebben geleid tot het uitvoeren 
van marktgebaseerd congestiemanagement, is het veiligheids- en betrouwbaarheidsrisico minder 
groot. 
Bovenstaande overwegingen gelden vooral voor de 'lagere’ delen van het distributienet: de 
laagspanningsnetten en de middenspanningsdistributieringen. Voor de hogere netvlakken, en zeker 
voor het landelijk hoogspanningsnet, geldt dat de relevante netdelen en -componenten op afstand 
bewaakt en bediend kunnen worden. 
Voor de landelijk netbeheerder is op dit moment reeds één van de nettechnische criteria voor het 
toepassen van congestiemanagement dat de fysieke congestie niet optreedt op een kritiek 
netwerkelement. In dat geval is sprake van een sterk vermaasd probleem waarvoor geen eenduidig 
gebied gedefinieerd kan worden en is er een koppeling met de grensoverschrijdende 
capaciteitsallocatie. 
Het criterium “bedrijfsvoeringstechnisch” kan geschrapt worden in het tweede lid van artikel 9.10. Het 
schrappen van “nettechnisch” kan alleen indien voor de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet een aanscherping wordt opgenomen van de duiding van het congestiegebied en 
voor een regionale netbeheerder de eis voor het op afstand bewaakbaar en bedienbaar zijn van de 
relevante netdelen en -componenten gehandhaafd blijft. Die eis is geformuleerd in het derde lid van 
artikel 9.10. 
[02-04-2021] BR-2021-1794 Artikel 9.9 

L De netbeheerder meldt OP grond van artikel 9.6. eerste lid, onderdeel d. of artikel 9.7. eerste lid, onderdeel c. door middel van een vooraankondiging OP de in artikel 9.8 bedoelde website dat er voor een afgebakend en duidelijk gedefinieerd gebied waarvoor een verzwaring is aeptand dat geen kritiek netwerkelement omvat conform artikel 2f691 van de Verordening fEUi 2019/943. sprake kan ziin van een tekort aan beschikbare transportcapaciteit. 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

Artikel 9.10 
[....] 
2. Marktnebaseerd conpestiemanaoement zal worden toeaepast indien uit het onderzoek blijkt dat: ih—de netbeheerder het nettechn-scn mooel-i* aOttfcn',; d—de netbeheerder het bedfijfcvoerinostechnisch mooeliik achtfenf; 
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De periode van het verwachte tekort - artikel 9.10, tweede lid, onderdeel c (3.2.3) 
Volgens de criteria van de vigerende Netcode wordt congestiemanagement uitgevoerd wanneer het 
verwachte tekort niet langer duurt dan 4 jaar. Die termijn is in de praktijk knellend omdat 
verzwaringswerkzaamheden vaak langer duren dan 4 jaar. Om dat knelpunt op te lossen, was in het 
voorstel opgenomen om die grens op te rekken naar 7 jaar. Een bovengrens leek wenselijk om 
netbeheerders te prikkelen tot het zo spoedig mogelijk uitvoeren van de benodigde verzwaringen en 
om op die manier de kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders te borgen. Als diezelfde 
kwaliteit van dienstverlening bereikt kan worden door de bovengrens te schrappen, hebben we daar 
geen bezwaar tegen. 

Artikel 9J0 
2. Marktgebaseerd congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek bljjkt dat; —de netbeheerder het nettechnisch mogelijk acht(ef& 

102-04-2021] BR-2021-1794 

ea. de periode van het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit langer duurt dan 1 jaar en in geval van een regionaal net korter dar> T^aaf. 

Voldoende deelnemers en vermogen - artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d. (3.2.4) 
Het uitvoeren van het marktgebaseerde congestiemanagementregime is naar de mening van de 
netbeheerders mogelijk, wanneer er voldoende aangeslotenen aan deel willen en kunnen nemen en 
wanneer die deelnemers voldoende regelbaar vermogen (flexibiliteit) kunnen leveren om op 
momenten dat fysieke congestie dreigt op te treden hun afname of invoeding kunnen beperken. Een 
randvoorwaarde voor voldoende regelbaar vermogen is dat de installaties van de desbetreffende 
aangeslotenen in staat zijn om een referentiewaarde te ontvangen en volgen om het werkzame 
vermogen aan te passen, op aangeven van de netbeheerder. Zowel de middelen van bijlage 11 
(redispatchbiedingen) als de middelen van bijlage 12 (capaciteitsbeperkingscontracten) worden 
daarbij in ogenschouw genomen. Marktgebaseerd congestiemanagement betekent niet alleen de inzet 
van redispatchbiedingen, zoals randnummer 82 van de wijzigingsopdracht suggereert, maar ook de 
inzet van capaciteitscontracten. Het criterium van artikel 9.10, tweede lid, onderdeel d, ziet dan ook 
niet alleen op “voldoende deelnemers” voor succesvolle inzet van een biedladder, maar ziet eveneens 
op “voldoende deelnemers” die een capaciteitscontract op basis van bijlage 12 aan willen gaan met de 
netbeheerder. Het criterium is er dan ook om te garanderen dat in de uitvoering van marktgebaseerd 
congestiemanagement een dreigende overschrijding van de transportcapaciteit voorkomen kan 
worden. Het kan daarvoor voldoende zijn om één capaciteitscontract te hebben met één 
aangeslotene. Maar bij gebrek aan capaciteitscontracten kan het nodig zijn om meerdere 
aangeslotenen bereid te vinden redispatchbiedingen te doen, waarbij de flexibiliteit die die 
aangeslotenen kunnen leveren de op enig moment benodigde flexibiliteit enkele malen overschrijdt, 
omdat er anders geen sprake is van een functionerend biedsysteem. 
Met het oog op artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943, stellen we voor om te benadrukken dat 
“voldoende deelnemers” bedoeld is als voorwaarde om met een marktgebaseerd mechanisme een 
keuze te kunnen maken uit de te redispatchen middelen. Daarnaast drukt “voldoende vermogen” uit 
dat de netbeheerder zekerheid nodig heeft dat de voorziene overschrijdingen daadwerkelijk 
geredispatchd kunnen worden, zodat de systeemveiligheid gewaarborgd blijft. 
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Met het oog op overweging 18 en op artikel 2, onderdeel 26 van diezelfde Verordening stellen we voor 
om te benadrukken dat van “voldoende vermogen” op het landelijk hoogspanningsnet sprake is 
wanneer de installaties van de desbetreffende aangeslotenen in staat zijn om een referentiewaarde te 
ontvangen en volgen om het werkzame vermogen aan te passen, op aangeven van de netbeheerder. 

(02-04-?021| BR-2021-1794 

Artikel 9.10 
[•-I 
2. Marktgebaseerd congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het 

onderzoek blijkt dat: a.— de netbeheerder het nettechnisch magelëk achttorti 
ea. de periode van het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit langer duurt dan 1 jaar en in geval van een regionaal oet korter dan 7 jaar 
db. in het desbetreffende gebied voldoende deelnemers en regelbaar vermogen aanwezig zijn om de voorziene overschrijding van de beschikbare transportcapaciteit te voorkomen en overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943 de keuze van de in te zetten middelen met marktgebaseerde mechanismen tot stand te laten komen veef^de 
ec. de in onderdeel db bedoelde deelnemers in staat zijn en blijven om hun transportbehoefte aan te passen zodanig dat de operationele veiligheidsgrenzen gewaarborgd zijn; 
d in het geval van het landelijk hoogspanningsnet, het in onderdeel b bedoelde regelbare vermogen afkomstig is van installaties die in staat zijn een referentiewaarde te ontvangen en volgen om het werkzame vermogen 

Congestie niet van structurele aard - artikel 9.10, tweede lid, onderdeel f. (3.2.5) 
Zoals geschreven in het voorstel leek het niet opportuun om aan te sluiten bij de betekenis van 
structurele congestie in Verordening (EU) 2019/943. Maar in plaats van een eigen term met 
omschrijving te verzinnen, hadden we bij nader inzien beter de omschrijving van artikel 2, onderdeel 6 
van Verordening (EU) 2019/943 kunnen overnemen. Uw opmerking in randnummer 85 dat artikel 
9.10, tweede lid, onderdeel f duidelijker dient aan te sluiten bij artikel 13 van Verordening (EU) 
2019/943 kunnen we niet plaatsen. Wij zijn ons niet bewust van een tegenspraak met dat artikel. 

(02-04-2021] BR-2021-1794 

Artikel 9.10 
2. Marktgebaseerd congestiemanagement zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat: &—de netbeheerder het nettechmM&mogeJ+tk-achtte^; 

ea. de periode van het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit 
l-ir\/1ör /4l 11 I rf /-lort 1 j -5 r 'm r* I \ i r-\ ^ I lss\r+r\r ~7 lei I KJ tri UUUlt UdJ I I looi trt I UUYtfl Vijlt tryrlt r trxttvrT TCTXT T itrrt ~ wt t VTT tjort r JTTTTT éb in het desbetreffende gebied voldoende deelnemers en regelbaar 
vermogen aanwezig ziin om de voorziene overschrijding van de beschikbare transportcapaciteit te voorkomen en overeenkomstig artikel 
13. tweede lid van van Verordening (EU) 2019/943 de keuze van de in te zetten middelen met marktgebaseerde mechanismen tot stand te laten 

ec. de in onderdeel db bedoelde deelnemers in staat zijn en blijven om hun transportbehoefte aan te passen zodanig dat de operationele veilipheidsorenzen gewaarborgd ziin: d. in het desbetreffende deel van het landelijk hoogspanningsnet het in 
onderdeel b bedoelde regelbare vermogen afkomstig is van installaties die 
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voldoen aan artikel 3.24, eerste lid of aan artikel 28. tweede lid, onderdeel d van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC); fe. in het desbetreffende net geen sprake is van congestie die ondubbelzinnig kan worden oedefinieerd. voorspelbaar en in geografisch opzicht langdurig 
stabiel is alsmede herhaaldelijk onder normale elektrinteitssvsteemomstandigheden voorkomt, niet structureel overbelast wefdtr-maaf en waarin dat door het wegnemen van incidentele pieken de aanwezige transportcapaciteit als geheel efficiënter benut kan worden; en 

Distributienet technisch uitgerust voor uitvoering congestiemanagement - artikel 9.10, derde 
lid, onderdeel b (3.2.6) 
De criteria van artikel 9.10, derde lid, zijn in de vigerende Netcode elektriciteit opgenomen in artikel 
9.4, tweede lid. Zoals hiervoor aangegeven, zijn het de criteria volgens welke beoordeeld wordt of een 
netbeheerder congestiemanagement kan uitvoeren met inachtneming van de wettelijke taak 
geformuleerd in artikel 16, eerste lid, onderdeel b. Dit criterium kan dan ook niet zomaar geschrapt 
worden, zonder geweld te doen aan die wettelijk taak. Zonder dit criterium zou het noodzakelijk zijn 
om, met het oog op de veiligheid en betrouwbaarheid van het transport, op voorhand de lagere 
netvlakken van het distributienet categorisch uit te sluiten van het uitvoeren van 
congestiemanagement. 

Benodigde system binnen 25% van doorlooptijd beschikbaar - artikel 9.10, derde lid, onderdeel 
c (3.2.7) 
Hoewel het criterium van artikel 9.10, derde lid, onderdeel c bestaande codetekst is, en derhalve 
moeilijk aangemerkt kan worden als zijnde in strijd met de belangen van artikel 36 van de 
Elektriciteitswet 1998, is onderdeel b reeds voldoende waarborg voor de veiligheid en 
betrouwbaarheid van het transport. Daarnaast biedt artikel 9.10, tweede lid, onderdaal a, (minimum 
van één jaar) borging voor doelmatigheid van de toepassing van congestiemanagement in relatie tot 
de lengte van de doorlooptijd van de verzwaring. 

(02-04-2021] BR-2021-1794 

Artikel 9.10 
[....] 
3. In aanvulling op het tweede lid geldt dat marktgebaseerd congestiemanagement in een distributienet zal worden toegepast indien uit het onderzoek tevens blijkt dat: a de verwachte fysieke congestie in het net geen relatie heeft met het overschrijden van het toepestane kortsluitvermogen in het net: b. het net voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust is of kan worden, waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -componenten oo afstand te 

bewaken en te bedienen: 
uitvoeren beschikbaar zün of d't i 

f te kunnen ^ binnen fy^jximaol voo oo 
zoals genoemd in artikel 9.9. derde Int 

Gecontracteerde capaciteitsbeperkingscontracten moeten in voldoende mate beschikbaar zijn 
- artikel 9.10, derde lid, onderdeel e (3.2.8) 
Het criterium van dit artikellid overlapt enigszins met het criterium van artikel 9.10, tweede lid, 
onderdeel c. Om marktgebaseerd congestiemanagement mogelijk te maken, moet er sprake zijn van 
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voldoende beschikbaar flexibel vermogen, hetzij in de vorm van capaciteitscontracten, hetzij in de 
vorm van redispatchbiedingen. 
In onderhavig artikellid wordt dat nog wat aangescherpt, omdat het derde lid de additionele 
voorwaarden voor regionale distributiesystemen betreft. De congestiegebieden zullen kleiner zijn dan 
wanneer het congestie op het landelijke net betreft en ook het potentieel van redispatchbiedingen is 
kleiner. Alvorens over te gaan tot marktgebaseerd congestiemanagement dient een regionaal 
netbeheerder zich er te van vergewissen dat hij de betrouwbaarheid van het transport in het 
congestiegebied ook bij uitvoering van marktgebaseerd congestiemanagement kan blijven 
waarborgen. 
Daarbij is de afweging niet of een redispatchbieding wel of niet betrouwbaar is. Het uitgangspunt is en 
blijft dat bij een afgeroepen redispatchbieding de flexibiliteit ook daadwerkelijk geleverd wordt. Wij 
verwerpen dan ook de stelling van de ACM in randnummer 96 dat volgens de gezamenlijke 
netbeheerders aangeslotenen op distributienetten niet op betrouwbare wijze kunnen bijdragen aan de 
uitvoering van congestiemanagement. De afweging is of bij uitvoering van marktgebaseerd 
congestiemanagement de betrouwbaarheid van het transport gewaarborgd blijft. 
Die waarborg meenden de gezamenlijke netbeheerders te kunnen bereiken middel contracten op 
basis van bijlage 12. We zijn het bij nader inzien eens met de stelling dat het volledig uitsluiten van 
redispatchbiedingen bij het waarborgen van de betrouwbaarheid van het transport nodeloos eenzijdig 
is. We stellen daarom voor om contracten op grond van bijlage 11, vijfde lid toe te voegen aan de 
beoordeling. Bij kleine congestiegebieden is zekerheid nodig middels contracten over het te allen tijde 
beschikbaar zijn van de benodigde flexibiliteit. Bij de uitvoering kunnen er uiteraard combinaties 
ontstaan van de inzet van redispatch biedingen en capaciteitscontracten. 

[02-04-2021) BR 2021-1794 

Artikel 9.10 
I....] 
3. In aanvulling op het tweede lid geldt dat marktgebaseerd congestiemanagement in een distributienet zal worden toegepast indien uit het onderzoek tevens blijkt dat: a. de verwachte fysieke conoestie in het net peen relatie heeft met het overschrijden van het toeoestane kortsluitvermopen in het net: b. het net voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust is of kan worden waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mooeliikheid om de relevante netdelen en -componenten op afstand te bewaken en te bedienen; 

dc. aangeslotenen bereid ziin hun transoortbehoefte incidenteel of structureel 
aan te passen op alle gevraagde momenten: en 

ed. de capaciteit die nodig is om de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit in 
voldoende mate geleverd kan worden met redisoatchbiedinoen gecontracteerd overeenkomstig bijlage 11. vijfde lid of capaciteit 
gecontracteerd overeenkomstig bijlage 12. tweede lid. 

Soorten transportcapaciteit - paragraaf 9.2 (artikelen 9.4 t/m 9.11) (3.3.1) Voor zover in codetekst gebruikte woorden een verduidelijking behoeven is de Begrippencode elektriciteit daarvoor de aangewezen plek. Van de 5 genoemde uitdrukkingen in randnummer 98 van de wijzigingsopdracht, is “benodigde transportcapaciteit” de eerste uitdrukking die in codetekst 
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genoemd wordt, te weten in artikel 9.4, eerste lid. Dit artikel legt de schakel tussen de tweejaarlijkse investeringsplannen met een zichtperiode van tien jaar en de prognose van de ontwikkelingen op kortere termijn. De gebezigde term “benodigde transportcapaciteit” is dezelfde als de term die gebezigd wordt in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas en beoogt ook dezelfde betekenis te hebben. Dit kan tot uitdrukking gebracht worden door de verwijzing naar het desbetreffende artikel ook in de definitie op te nemen. Overigens legt artikel 9.4, eerste lid van het voorstel deze relatie ook al. 
[02-04-2021] BR-2021-1794 Benodigde transportcapaciteit 

De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in een fdeeDnet te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas 
De transportcapaciteit van een net wordt bepaald door de technische capaciteit van de componenten van een net, de wijze waarop het net is opgebouwd en de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen. Dat samenstel van techniek, regelgeving en uitvoeringsregels bepaalt hoeveel transport er maximaal mogelijk is over een net en dus hoeveel transport ten behoeve van aangeslotenen mogelijk is. Dit wordt uitgedrukt met de term “Aanwezige transportcapaciteit. 

(02 04-2021) BR 2021 1794 Aanwezige transportcapaciteit 
| De maximale capaciteit dat een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing 

zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen 
Een definitie voor technische transportcapaciteit is dan ook niet nodig. De beschikbare transportcapaciteit is vervolgens het verschil tussen de aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit. De gevraagde transportcapaciteit is de transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen. 

102-04-2021] BR-2021-1794 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

Beschikbare transportcapaciteit 
Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de aanwezige transportcapaciteit en de benodigde 
transportcapaciteit. 
Gevraagde transportcapaciteit 
De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen. 

Deze exercitie doet ons inzien dat de tekst van artikel 9.7 (die werd geschreven na artikel 9.6) nog teveel in de termen van de individuele aanvraag is geschreven. In het eerste lid staat “om op korte termijn de benodigde transportcapaciteit en de beschikbare transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen”; dat had moeten zijn “om op korte termijn de benodigde transportcapaciteit en de aanwezige transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen”. In het tweede lid staat “de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit”; dat had moeten zijn “de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de aanwezige transportcapaciteit”. 
102-04-2021] BR-2021-1794 Artikel 9.7 
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Indien de netbeheerder op orond van artikel 9.4. eerste lid, voorziet dat met inachtneming van artikel 16. eerste lid, onderdeel b en d. van de Elektriciteitswet 1998. in een net de beschikbare transportcapaciteit, als bedoeld in artikel 9.5. vierde lid, ontoereikend is en er geen sprake is van een verzoek om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport maar van groei binnen de tussen de aangeslotenen en de netbeheerder overeengekomen capaciteit van de aansluitingen, of wanneer binnen een conpestiepebied de marktomstandigheden veranderen, onderzoekt de netbeheerder de 
mogelijkheden om op korte termijn de benodigde transportcapaciteit en beschikbare tronspofteagaettert de aanwezige transportcapaciteit r overeenstemming te brengen. De netbeheerder onderzoekt daartoe: 

|02 04-2021| BR 2021-1794 

[02-04-2021) BR-2021-1794 

2. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het mogelijk is degevraagde transportcapaciteit in overeenstemming tg brengen met de 
beschikbare transportcapaciteit de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de aanwezige transportcapaciteit voert de netbeheerder dit uit. 

3. Indien uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat er op korte termijn geen of onvoldoende mogelijkheid blijkt de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit aanwezige transportcapaciteit, past de netbeheerder de procedure 
overeenkomstig de paragrafen 9.9 en 9.11 toe om de benodigde transportcapaciteit te verlagen. 

Tot slot stellen we voor om het woord tenminste te schrappen in artikel 9.5, eerste en tweede lid. Om 
dat bij het tweede lid te kunnen doen, is het van belang om, net als in de Regeling investeringsplan en 
kwaliteit elektriciteit en gas gebeurt in artikel 2.3, onderdeel c, subonderdeel c een verwijzing op te 
nemen naar overheidsbeleid dat van invloed is op de inrichting van het net. 
|02 042021| BR 2021 1794 Artikel 9.5 

1. De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de aanwezige transportcapaciteit in een net tenminste de volgende aspecten: a. de technische capaciteit van het net: 
b. de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen met inachtneming van artikel 16. eerste lid, onderdeel d. 

van de Elektriciteitswet 1998. 
2. De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de benodigde transportcapaciteit in een net tenminste de volgende aspecten; a. de periode over welke de beoordeling benodigd is: 

b. het totaal van het gecontracteerd transportvermogen; c. de verwachte maximale gelijktijdigheid van transport en de duur daarvan, 
rekening houdend met de topologie van het net; d. informatie die hij op grond van paragraaf 13.2 ontvangt: en e. de mogelijkheden om overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, fysieke congestie te voorkomen of op te lossen.. f. overheidsbeleid dat van invloed is oo de inrichting van het net, als bedoeld in artikel 2.3. onderdeel c. subonderdeel 3° van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en aas 

Congestiemanagement in verhouding tot artikel 13 Elektriciteitsverordening (3.3.2) 
Reeds bij onze reactie op randnummer 71 (zie hiervoor de tekst onder de kop “Herzien criteria 
toepassing marktgebaseerd congestiemanagement - artikel 9.10 (3.2.1)”) hebben we aangeven dat 
het voorstel past binnen de kaders die artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943 stelt. Het tweede en 
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derde lid van dat artikel schrijven een volgorde voor, voor de wijze waarop de netbeheerder te 
redispatchen middelen kiest: eerst volgens marktgebaseerde mechanismen, pas wanneer dat niet 
mogelijk is volgens niet-marktgebaseerde mechanismen. Het vijfde lid verwoordt het generieke 
principe dat duurzaam opgewekte elektriciteit zo min mogelijk aan redispatch onderworpen dient te 
worden. Het zesde lid schrijft de beginselen voor die gelden voor de inzet van niet marktgebaseerde 
redispatch en het zevende lid verwoordt de uitgangspunten voor de van toepassing zijnde vergoeding 
bij de inzet van niet-marktgebaseerde redispatch. 
Het marktgebaseerd congestiemanagement van paragraaf 9.10 past alleen marktgebaseerde 
redispatch toe. Het verplicht congestiemanagement van paragraaf 9.11 past de voorgeschreven 
volgorde toe: eerst marktgebaseerde redispatch daarna pas niet-marktgebaseerde redispatch. En bij 
de inzet van niet martkegebaseerde redispatch zijn de uitgangspunten van het zesde lid van artikel 13 
van de Verordening van toepassing, naast het Nederlandse non-discriminatiebeginsel. 
Artikel 13 van de Verordening schrijft niet voor dat niet-marktgebaseerde redispatch ook altijd 
toegepast dient te worden. Zij schrijft de voorwaarden voor onder welke het toegepast mag worden. 
De gezamenlijke netbeheerders hanteren in lijn met de Nederlandse Elektriciteitswet 1998 het 
beginsel dat een aanbod voor transport bij een nieuwe expliciete aanvraag om transportcapaciteit voor 
een nieuwe aansluiting of een verzwaring van een bestaande aansluiting, niet ten koste mag gaan van 
bestaande transportrechten. Dat betekent 
dat in de context van een expliciete aanvraag om het doen van een aanbod voor transport, het 
marktgebaseerd-congestiemanagement-regime van paragraaf 9.10 van het voorstel wél een optie is 
om het gat tussen benodigde transportcapaciteit en aanwezige transportcapaciteit te dichten maar het 
verplicht-congestiemanagement-regime van paragraaf 9.11 niet. Bij de laatste immers, geeft de 
netbeheerder in de dagdagelijkse uitvoering (wanneer de marktgebaseerde middelen niet toereikend 
zijn) opdrachten aan aangeslotenen om meer of minder in te voeden dan wel af te nemen. Die 
aanwijzing dient non-discriminatoir te gebeuren en treft ten principale alle aangeslotenen in het 
desbetreffende net. 
Het voorstel is naar onze mening dan ook geheel in overeenstemming met de kaders van artikel 13 
van Verordening (EU) 2019/943 en behoeft om die reden geen aanpassing. 

‘Oplossen’ en ‘voorkomen’ van congestie - artikel 9.1, artikel 9.6 en artikel 9.7 (3.3.3) 
Het woord “voorkomen” is gebruikt in de artikelen die gaan over de beoordeling op lange termijn. 
“Oplossen" wordt gebruikt bij de artikelen die over de daadwerkelijk optredende fysieke congestie 
‘morgen’ gaan. Artikel 9.1, eerste tot en met vierde lid, geven de netbeheerder de opdracht om 
aangeslotenen in de gelegenheid te stellen bij te dragen aan het voorkomen of oplossen van fysieke 
congestie. Waar in de overige artikelen wordt terugverwezen naar de eerste vier leden van artikel 9.1, 
wordt de bijdrage van aangeslotenen aan het oplossen of voorkomen van congestie bedoeld. 
Daarmee is ons inziens te allen tijde duidelijk of een maatregel alleen een actie door de netbeheerder 
vereist, of dat aangeslotenen hierbij een actieve rol spelen. Het is ons onduidelijk waarom het woord 
“voorkomen" een niet-actieve rol zou impliceren. 
Desondanks achten we het verlies aan precisie niet onoverkomelijk en stellen voor om uitsluitend het 
woord “oplossen” te gebruiken. 
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[15-04-2000| besluit 00-011 
[26-002020] voorstel BR-2019-1624 
[02-04-2021] BR-2021-1794 

Artikel 9.1 
1. Netbeheerders stellen aangeslotenen in staat, vriiwillip tegen vooraf met de netbeheerder overeengekomen voorwaarden overeenkomstig de specificaties 

in bijlage 12. een bijdrage te leveren aan het oplossen et-veorkomen van 
fysieke congestie, door al of niet lijdelijk (deels) af te zien van het gebruik van het hun overeenkomstig artikel 7.1 toekomende recht op transport. Aangeslotenen wijzen hiertoe desgewenst een CSP aan. 

[15-04-2000] bestuit 00-011 
[28-07-2010] besluit 103388/12 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 
[02-04-2021] BR-2021-1794 

43. Verbruikers en producenten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW zijn verplicht om tegen vooraf met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeengekomen voorwaarden een bijdrage te leveren aan het oplossen of voorkomen van 
fysieke congestie. 

[02-04-20211 BR-2021-1794 

Artikel 9.5 
[...] 
7. De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de benodigde transportcapaciteit in een net tenminste de volgende aspecten: a. de periode over welke de beoordeling benodigd is: 

b. het totaal van het gecontracteerd transportvermogen; t. de verwachte maximale gelijktijdigheid van transport en de duur daarvan, 
rekening houdend met de topologie van het net: 

d. informatie die hij op grond van paragraaf 13.2 ontvangt: en e. de mogelijkheden om overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, fysieke congestie te voorkomen of oo te lossen. 
[...] 

[02-04-2021] BR-2021-1794 
Artikel 9.6 

-[.] 
L  el 9.1. eerste lid, het optreden van 

fysieke congestie te voorkomen op te lossen: volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11. de mogelijkheid om marktgebaseerd congestiemanagement overeenkgmstig de procedure in paragraaf 9.9 en 9.10 toe te passen voor de gevraagde transportcapaciteit of een deel daarvan: in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 9.1. derde en vierde lid en artikel 9.19. het optreden 
van fysieke congestie Ie voorkomen op te lossen. 

[02-04-2021| BR-2021 1794 
Artikel 9.7 

h de mogelijkheid overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, het optreden van 
fysieke congestie te voorkomen op te lossen: c. volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11 de mogelijkheid om van marktoebaseerd conoestiemanaoement overeenkomstig de 
procedure in paragrafen 9.9 en 9,10 toe te passen; d. in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde lid en artikel 9,19. het optreden van fysieke congestie te-voofkomen op te lossen. 

Aanwijzen CSP voor inzet capaciteitsbeperking - artikel 9.1, artikel 9.31, bijlage 12 (3.4.1) 
De tussenkomst van een CSP is niet verplicht indien een contract voor capaciteitsbeperking 

overeenkomstig bijlage 12 wordt afgesloten direct met de aangeslotene. Ook wanneer deze ingezet 
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wordt na het sluiten van de day-ahead-markt en afgehandeld wordt overeenkomstig een 
redispatchbieding. Tegelijkertijd is het ook niet verboden voor een aangeslotene om voor het afsluiten 
van een contract op grond van bijlage 12 een CSP in te schakelen. Het woord “desgewenst” in artikel 
9.1, eerste lid, drukt dit naar onze mening duidelijk uit. De keuze om wel of geen CSP in te schakelen 
ligt daarbij bij de aangeslotene, die dan ook de voor hem beste keuze kan maken. Daarmee wordt 
juist het doelmatig handelen van afnemers bevorderd. Eventuele vereisten met betrekking tot 
informatie-uitwisseling kunnen desgewenst contractueel vastgelegd worden. Het voorstel behoeft om 
deze reden dan ook geen aanpassing. 

Aanwijzen CSP voor inzet redispatch-biedingen en afsluiten lange-termijn contract redispatch 
-artikel 9.1, artikel 9.31 en bijlage 11 (3.4.2) 
Bijlage 11 beschrijft de uitgangspunten voor het product redispatchbiedingen. Voor dit product dient 
inderdaad een CSP aangewezen te worden en dit is niet eenduidig opgenomen in bijlage 11. We 
stellen voor het voorstel op dat punt te wijzigen. 
[26-03.2020] voorstel BR-2019-1624 
[02-04-2021] BR-2021-1794 1. Met een bieding redispatch biedt de door de aangeslotene aangewezen CSP aan om op een gespecificeerde locatie op te regelen of af te regelen ten 

opzichte van een prognose voor die locatie. 
[02-04-2021] BR-2021-1794 5 De netbeheerder en de door de aangeslotene aangewezen CSP kunnen een contract aangaan voor redispatchcapaciteit. Een contract voor reriispatchcapaciteit specificeert een plicht voor de door de aangeslotene aangewezen CSP om voor de duur van het contract op verzoek van de 

netbeheerder biedingen redispatch te doen tegen de in het contract overeengekomen voorwaarden. 

Beperking tot 1 BRP per groep aansluitingen - artikel 9.34, vierde lid, onderdeel a (3.4.3) 
De keuze voor één BRP per groep aansluitingen is mogelijk beperkend voor het ten volle ontsluiten 
van flexibiliteit in lokale netten. Voor het doen van biedingen over meerdere BRP-portfolio’s heen is 
echter nog geen praktisch toepasbare werkwijze gevonden. Als vervolg op onderhavig traject en 
hopelijk met praktische ervaring over de werking van groepsbiedingen is een onderzoek naar een 
praktisch toepasbare werkwijze over meerdere portfolio’s heen en een eventuele uitwerking daarvan 
in de code mogelijk en wenselijk. 

Doorgeven mutaties groepssamenstelling - artikel 9.34, achtste lid (3.4.4) 
Dat een CSP wellicht niet op de hoogte is van een bulk-PV-switch die een leverancier uitvoert en die 
consequenties heeft voor door de CSP beheerde groepen van aansluitingen is een terechte zorg. Een 
aangeslotene of de betrokken balanceringsverantwoordelijke zou een CSP hier van op de hoogte 
moeten brengen, maar het is mogelijk dat dit in praktijk niet gebeurt. Daarom stellen we voor om het 
artikel zo aan te passen dat de netbeheerder de taak krijgt de CSP op de hoogte te stellen wanneer, 
ten gevolge van een PV-switch, zijn groep niet meer aan de voorwaarde van artikel 9.34, vierde lid, 
onderdeel a voldoet. 
Daarnaast constateren we dat de verwijzingen in artikel 9.34, negende lid incorrect waren. Wanneer 
een CSP mutaties in de groepssamenstelling doorgeeft, beoordeelt de netbeheerder opnieuw of de 
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CSP gerechtigd is met die aansluiting of groep van aansluitingen biedingen te doen. We stellen voor 
het artikel als volgt te wijzigen: 

Artikel 9.34 
(02-04-2021) BR-2021-1794 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

9. De netbeheerder voert bij elke hem op grond van het zevende achtste lid doorgegeven mutatie en bij elke wijziging op grond van de processen-van de Ifrfermatiecode elektriciteit en-oas vafvde in het aansluitingenregistef vastgelegde gegevens van een van de aansluitingen in een groep opnieuw de beoordeling als bedoeld in het vijlde zesde lid uit en stelt de CSP op de hoogte van het resultaat. 
10. De netbeheerder voert bij elke wijziging op grond van de processen van de Informatiecode elektriciteit en gas van de in het aansluitingenregister vastgelegde gegevens van een van de aansluitingen in een groep opnieuw de beoordeling als bedoeld in het zesde lid uit en stelt de CSP op de hoogte van het resultaat. 

De congestiesanctie - artikel 9.36 (3.5.1) 
De vaste component in de congestiesanctie is nodig omdat onbalanskosten (van de variabele 
component) niet in verhouding staan tot de veroorzaakte problemen en (in geval van invoeding) niet 
opwegen tegen de eventuele subsidie die verkregen wordt door ondanks de afgeroepen bieding wel in 
te voeden. De vaste prijscomponent wordt per congestiegebied gepubliceerd op de in artikel 9.8 
bedoelde website. 
De congestiesanctie is bedoeld om het onaantrekkelijk te maken voor een aangeslotene om zich niet 
te houden aan een afgeroepen bieding. Wanneer een aangeslotene ondanks het afroepen van de 
bieding toch invoedt en daar subsidie voor ontvangt, is het niet meer dan redelijk om de subsidie die 
hij daarvoor ontvangt te betrekken in de sanctie die hij dient te betalen. Daarbij hebben we de situaties 
onderscheiden waarin het alsnog invoeden de systeemonbalans vergroot (de onbalansprijs is groter 
dan nul) en waarin het alsnog invoeden bijdraagt aan het verkleinen van de systeemonbalans (de 
onbalansprijs is kleiner dan nul). In die laatste situatie is het redelijk om de variabele component nul te 
laten zijn en niet alsnog van de aangeslotene te verlangen dat hij de voor de invoeding ontvangen 
subsidie alsnog aan de netbeheerder dient te betalen. Wat ons betreft blijft de variabele component in 
die situatie alsnog op 0 staan. 
Tot slot begrijpen we niet goed waarom in artikel 9.36, tweede lid, onderdeel b, op een andere wijze 
naar de procedures van artikel 44 van Verordening (EU) 2015/1222 (GL CACM) verwezen zou 
moeten worden dan in artikel 9.11 van de huidige Netcode elektriciteit reeds gebeurt. 

Artikel 9.36 , 
1. Indien de CG-aangeslotene afwijkt van de op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 aangeleverde gegevens, wordt het verschil tussen die gegevens en de daadwerkelijk uitgewisselde energie op de desbetreffende aansluiting dan wel groep van aansluitingen per onbalansverrekeningsperiode verrekend met de netbeheerder tegen een prijs per MWh. hierna te noemen de congestiesanctie. De congestiesanctie bestaat uit een per congestiegebied te 

bepalen vaste prijscomponent en een variabele component. 
2. De netbeheerder publiceert per congestiegebied de vaste prijscomponent op de in artikel 9.8 bedoelde website bij het in artikel 910. vierde lid, bedoelde onderzoeksrapport. 
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73. Ds variabele component is neliik aan indien de in het eerste lid bedoelde verschil tussen de OP grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 aangeleverde gegevens en de daadwerkeliik uitaewisselde energie ie veffexene-o hoeveelheid het karakter heeft van 
[....] 

Proces van financiële verrekening - Artikel 9.33, tweede lid (3.5.2) 
Het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders legt geen relatie tussen de verrekening van de 
afgeroepen dienst (capaciteitsvermindering dan wel redispatch) en de verrekening van de 
congestiesanctie in het geval de afgeroepen dienst niet geleverd wordt. Aangezien er geen bepaling is 
die beide verrekeningen combineert, is het ons inziens helder dat die combinatie niet bestaat. 
Gebrek aan transparantie over de verrekening van de afgeroepen dienst is onwenselijk. Daarom 
hebben de netbeheerders in het voorstel in artikel 9.33, tweede lid, de plicht voor de netbeheerder 
opgenomen om per product de wijze van verrekenen op te nemen in de productspecificaties zodat er 
geen belemmering is voor het ontstaan van een gelijk speelveld. De termijn van verrekenen staat in 
die plicht niet expliciet vermeld. Aangezien ACM in randnummer 130 expliciet aangeeft dat ook dit 
element verduidelijkt dient te worden, stellen we voor om de opdracht tot duidelijkheid over de 
verrekentermijn expliciet op te nemen in artikel 9.33, tweede lid. 

Artikel 9.33 

[02-04-2021] BR-202M794 2. De netbeheerder geeft in de productspecificaties als bedoeld in het eerste lid tenminste aan hoe de wijze van verrekening zal plaatsvinden en op welke termijn. Deze verrekening zal, gebaseerd zijn op tenminste de volgende 
gegevens a. per onbalansverrekeningsperiode. het volume van biedingen redispatch per richting en de prijs van de geaccepteerde bieding bij producten op grond van bijlage 11: b. de hoeveelheid capaciteitsbeperking en de prijs voor de beperking bij 

producten op grond van bijlage 12; 

Selectiecriteria bij uitvoering marktgebaseerd congestiemanagement-artikel 9.41 (3.5.3) 
Naar onze mening is er geen bepaling die de principes, neergelegd in artikel 9.2 voor de uitvoering 
van congestiemanagement, herroept. In artikel 9.41 zijn dan ook geen expliciete selectiecriteria 
opgenomen, omdat het selectiecriterium al opgenomen is in artikel 9.2: de netbeheerder lost het 
transportprobleem op tegen de laagst mogelijke kosten. Artikel 9.2 is onverwijld van kracht binnen het 
congestiegebied. Om de laagst mogelijke kosten te bepalen houdt de netbeheerder ook rekening met 
bijvoorbeeld de effectiviteit van biedingen, afhankelijk van de locatie in het netwerk. Naar onze mening 
behoeft het voorstel geen aanpassing op dit punt. 

Selectiecriteria bij uitvoering verplicht congestiemanagement - artikel 9.43, zesde lid (3.5.4 
Wanneer wordt overgegaan op verplicht congestiemanagement zal, conform artikel 13 van 
Verordening (EU) 2019/943, de toewijzing van beperkingen plaatsvinden op basis van het in artikel 13 
benoemde criterium: 'grijs’ voor ‘groen’. In geval van gelijke kosten zal er sprake zijn van non- 

BR-2021-1794 Pagina 22 van 50 



Bijlage 1 Beantwoording wijzigingsopdracht 

Kenmerk Datum 
BR-2021-1794 2 april 2021 

discriminotoire toewijzing, wat betekent dat op basis van toerbeurt de beperking zal worden 
toegewezen. 
Daarbij kijkt het ons bij nader inzien het meest doelmatig en efficiënt om een ondergrens te stellen aan 
de grootte van de aansluitingen die aan deze toerbeurtsgewijze aanwijzing onderworpen worden. Het 
lijkt niet opportuun om bijvoorbeeld ook willekeurige huishoudens aan dit regime te onderwerpen. We 
stellen daarom voor om het zesde lid van artikel 9.43 te laten luiden: 

[02-04-2021) BR-2021-1794 

Artikel 9.43 
[....] 
6. Bij het uitvoeren van verplicht congestiemanagement. werkt de netbeheerder op volgorde: 

1°. de op grond van artikel 9.1. eerste Ud. overeenkomstig bijlage-^ overeengekomen vergoeding: en 
van kosteneffectiviteit van de op grond van artikel 9.1. eerste lid. overeenkomstig bijlage 12 overeengekomen vergoeding en de op grond van artikel 9.44 verschuldigde vergoeding: en &—bij het beperken van afname; 4V van^eop grond van artikel 9.1. eerste kd. overeenkomstig bijJage-4t* >. van kosteneffectiviteit: en overeenoekomeof i-discriminatoire toewijzir 
van toerbeurtsgewijze toewijzing, waarbij de netbeheerder een ondergrens stelt aan het gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van in aanmerking komende aansluitingen, welke ondergrens van te voren bekend gemaakt wordt op de in artikel 9.8 bedoelde website. 

Financiële verrekening voor niet-marktgebaseerde redispatch voor duurzame productie - 
artikel 9.44, eerste lid, onderdeel a (3.5.5) 
De bepaling van artikel 9.44, tweede lid, was bedoeld om te waarborgen dat de netbeheerder bij niet- 
marktgebaseerde redispatch van duurzame productie alleen daadwerkelijk misgelopen SDE+-subsidie 
vergoedt. We zijn het met ACM eens dat het onredelijk is de vergoeding van de misgelopen netto- 
inkomsten van de verkoop op de day-aheadmarkt van de elektriciteit die zonder de opgedragen 
beperking zou zijn geproduceerd tot hetzelfde moment te laten wachten. We stellen daarom voor om 
het tweede lid van artikel 9.44 als volgt te herformuleren: 

Artikel 9.44 
[..] 
Z De financiële verrekening als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. vindt plaats: a. voor de vergoeding van de misgelopen netto-inkomsten van de verkoop uiterlijk 30 dagen na afloop van de desbetreffende kalendermand: en b. voor de vergoeding financiële ondersteuning die zou zijn ontvangen zonder de opgedragen beperking na afloop van het desbetreffende kalenderjaar, en uiterlijk 60 dagen nadat de aangeslotene de informatie over de definitief vastgestelde financiële ondersteuning aan de netbeheerder heeft verstrekt. 
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Vergoeding voor niet-marktgebaseerde redispatch - artikel 9.44, eerste lid, onderdeel b (3.5.6) 
Bij beperking van afname geeft artikel 13 van Verordening (EU) 2019/943 geen ander houvast dan 
“aanvullende exploitatiekosten” om de financiële compensatie te bepalen. Om de aanvullende 
exploitatiekosten voor de beperking van afname te bepalen, stellen we voor om in het geval van 
beperking van afname de vergoeding gelijk te stellen aan de compensatievergoeding zoals die ook bij 
storingen door de netbeheerder wordt bepaald. 

Artikel 9.44 
1. Voor het uitvoeren van een overeenkomstig artikel 9.45. vierde lid, opgedragen 

beperking betaalt de netbeheerder een verooedino die: 
a. indien de beperking het invoeden van energie betreft niet hoger is dan het 

in artikel 13. zevende lid, van Verordening (EU1 2019/943 beschreven 
minimum: de aangeslotene toont daartoe met bewijsstukken de eventuele 
misgelopen ondersteuning aan: en 

b, indien de beperking het afnemen van energie betreft qeKtk-ts-aan-O^ieliik is 
aan de overeenkomsstig artikel 8.8 bepaalde compensatieverqoeding. 

Met deze wijziging kan er ook bij afname sprake zijn van kosteneffectiviteit op grond van de aan 
afnemers verschuldigde vergoeding. Vandaar dat in de voorgestelde tekst voor het zesde lid van 
artikel 9.43 het onderscheid tussen invoeding en afname is geschrapt: 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

Artikel 9.43 
[....] 
6. Bij het uitvoeren van verplicht congestiemanagement. werkt de netbeheerder 

op volgorde: 
ch bij het beperken van invoedinq. van kosteneffectiviteit veo: 

1°. de op grond vao artikel 9.1. eerste lid, overeenkomstig bijlage 
overeengekomen vergoediofl. en 

van kosteneffectiviteit van de op grond van artikel 9.1. eerste lid, 
overeenkomstig bijlage 12 overeengekomen vergoeding en de op grond 
van artikel 9.44 verschuldigde vergoeding: en 

&—bij het beperken van afname: 
4^ < de op grond van artikel 91. eerste lid, overeenkomstig bijlage 42 

o vereeng ekomerv-f > kosteneffectiviteit: en 
2°. vao non-discrimmatoire toewijzing 
van toerbeurtsgewijze toewijzing, waarbij de netbeheerder een ondergrens 
stelt aan het gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen 
van in aanmerking komende aansluitingen, welke ondergrens van te voren 
bekend gemaakt wordt op de in artikel 9-8 bedoelde website. 

Timing processtappen dagdagelijkse uitvoering congestiemanagement-artikel 9.41, tweede 
lid en Artikel 9.45, derde lid (3.5.7) 
Het probleem dat ACM signaleert in randnummer 144 van de wijzigingsopdracht is breder dan alleen 
de uitvoering van congestiemanagement. In de thans vigerende Netcode elektriciteit is de deadline 
voor het aanleveren van (transport)prognoses aan een regionale netbeheerder identiek aan de 
deadline voor het aanleveren van (transport)prognoses door de regionale netbeheerder aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Dus strikt genomen heeft de regionale 
netbeheerder geen tijd om uit de aan hem aangeleverde informatie zijn eigen (transport)prognose 
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richting TenneT te maken. Om dit probleem op te lossen is in het verzamelvoorstel 2020 (brief met 
kenmerk BR-2020-1776, d.d. 21 december 2020, ACM-dossier ACM/21/049646) opgenomen de 
aanlevering van transportprognoses aan een regionale netbeheerder te vervroegen naar 14:30 uur en 
de aanlevering van transportprognoses aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te 
verlaten naar 15:30 uur. In dat voorstel is ook aangegeven dat die aanpassing betekent dat het in de 
voorgestelde artikelen 9.41 en 9.45 genoemde tijdstip van 15:15 uur verlaat dient te worden naar 
15:30 uur. 
[26^33-2020) vooraal BR-2019-1624 Artikel 9-41 

121-12-2020) 0R-2O2O-1776 
102-04-2021) BR-2021-1794 

2. De netbeheerder publiceert uiterlijk om 15:30 uur voor welke tijdsblokken de volgende dag hij biedingen verwacht. 

126-03-2020) voorstel BR-2019-1624 

(21-12-2020) BR-2020-1776 
102-04-2021) BR-2021-1794 

Artikel 9.45 
LJ 
3. De netbeheerder publiceert uiterliik om 4545 15:30 uur of de volgende dag in (een deel van) het conoestiegebied congestie verwacht wordt. 

Instrumenten ter beschikking van netbeheerder bij verplicht congestiemanagement-artikel 
9.45 (3.5.8) 
De opmerking in randnummer 147 dat in artikel 9.45 geen rekening is gehouden met wijzigingen in de 
transportprognoses gedurende de dag is terecht. Bij de dagelijkse uitvoering in het marktgebaseerd 
congestiemanagementregime is daar in het zevende lid van artikel 9.41 wel rekening mee gehouden. 
We stellen voor om dit zevende lid (waar nodig aangepast) toe te voegen als zesde lid aan artikel 
9.45. 

Artikel 9.45 
102-04-2021) BR-2021-1794 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2. vierde lid, volgt de netbeheerder bil wijzigingen van de in het tweede lid bedoelde gegevens de stappen als bedoeld 

in het vierde en vijfde lid. 

Verduidelijking proces wanneer tegenactie niet meer mogelijk is - artikel 9.41, zesde lid en 
artikel 9.45, vijfde lid (3.5.9) 
In principe is de netbeheerder er voor verantwoordelijk bij elke redispatch-actie een tegenactie te 
organiseren. Bij de normale toestand zal een netbeheerder overeenkomstig deze verantwoordelijkheid 
kunnen handelen. Wanneer near-realtime redispatch-acties nodig zijn, is er echter geen sprake meer 
van de normale toestand. De regelgeving voor de dan ontstane toestand wordt bepaald door 
Verordening (EU) 2017/1485 van de commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (GL SO) en door Verordening (EU) 
2017/2196 van de commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor de 
noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (NC ER). Het voorstel congestiemanagement is 
niet bedoeld ter implementatie van één van beide verordeningen en gaat dan ook terecht niet in op 
hoe te handelen wanneer het systeem niet in de normale toestand is. 
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Inzet capaciteitsbeperking na sluiting dag-vooruit markt - artikelen 9.2 en 9.41 (3.6.1) 
In de voorgestelde tekst van bijlage 12 is opgenomen dat inzet na gate sluitingstijd van de day- 
aheadmarkt van een op capaciteit gebaseerd product het karakter heeft van een bieding redispatch 
overeekomstig bijlage 11. Maar daarmee is niet gezegd dat het daadwerkelijk een bieding redispatch 
is. Met de bepaling dat het het karakter heeft van een bieding redispatch wordt gesteld dat waardering 
en beprijzing van de inzet gebaseerd is op een af te spreken volume en een af te spreken duur van de 
inzet. De afwijking in volume ten opzichte van de ingediende prognoses dient de netbeheerder te 
compenseren buiten het congestiegebied. Over de vertaling van capaciteit naar volume dienen 
netbeheerder en aangeslotene afspraken gemaakt te hebben, omdat de netbeheerder anders geen 
invulling kan geven aan artikel 9.2, derde lid, onderdeel d, of artikel 9.41, zesde lid. 
Aangezien de Netcode elektriciteit implementatieneutraal is, kunnen we geen gehoor geven aan de 
opdracht de inzet van een capaciteitsproduct inzichtelijk te maken op GOPACS. Meer generiek kan 
tevens gesteld worden dat het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt niet bevorderd wordt door inzet 
van een capaciteitsproduct als een pseudobieding op een biedladder op te voeren. Dat transparantie 
over de inzet van capaciteitsproducten de doelmatigheid van handelen van aangeslotenen kan 
bevorderen zullen we niet bestrijden. Wel dient gezegd te worden dat in een eerdere fase reeds alle 
aangeslotenen in staat zijn geweest om een capaciteitscontract met de netbeheerder aan te gaan. 
We stellen daarom voor dat de netbeheerder na afloop van de dag de transparantie over de inzet van 
de diverse producten biedt in de rapportage bedoeld in artikel 9.42. Zie verder onze repliek bij 
randnummer 185 (paragraaf 3.8.1) 

Waarborgen optimale en veilige inzet regelbaar vermogen in verschillende marktdomeinen - 
artikel 9.1, zevende lid (3.6.2) 
De gezamenlijke netbeheerders onderschrijven het belang van het waarborgen van de veilige en 
optimale inzet van regelbaar vermogen in verschillende marktdomeinen. 
In artikel 9.1, zevende lid wordt geregeld dat de inzet van regelbaar vermogen voor 
congestiemanagementdoeleinden wordt gecoördineerd tussen netbeheerders onderling. Als de inzet 
van regelbaar vermogen door een netbeheerder voor congestiemanagementdoeleinden invloed heeft 
op een net van een andere netbeheerder dan wordt dat onderling afgestemd. Als de inzet van 
regelbaar vermogen nodig is en afkomstig is uit een net van een andere netbeheerder dan is de 
instemming van die andere netbeheerder benodigd. 
De afstemming en samenwerking tussen netbeheerders voor de inzet van regelbaar vermogen voor 
balanceringsdoeleinden wordt geregeld in artikel 182 van de Verordening (EU) 2017/1485 van de 
commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen (GL SO). Zeker in congestiegebieden is die samenwerking van groot 
belang. De samenwerking conform artikel 182 van Verordening (EU) 2017/1485 tussen de TSB en 
DSB in relatie tot de inzet van balanceringsdiensten door de TSB vindt plaats in de prekwalificatiefase 
en voorafgaand aan de activering van de reserves voor balanceringsdoeleinden. 
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In bijlage 11, derde lid, onderdeel d, wordt bepaald dat een bieding redispatch welke (nog) niet is 
afgeroepen, wijzigbaar is tot drie onbalansverrekeningsperiodes voor de eerste in de bieding 
genoemde onbalansverrekeningsperiode. Dit waarborgt dat regelbaar vermogen die de netbeheerder 
niet inzet ten behoeve van congestiemanagement benutbaar gemaakt kan worden in andere markten. 
We zijn het dan ook niet eens met de stelling in randnummer 160 van de wijzigingsopdracht dat niet 
duidelijk is hoe afstemming tussen netbeheerders wordt gewaarborgd in situaties waarbij regelbaar 
vermogen in distributienetten voor verschillende processen kan worden ingezet. 
In bijlage 11 is opgenomen dat een bieding redispatch afroepbaar en wijzigbaar is tot drie 
onbalansverrekeningsperiodes voor de eerste in de bieding genoemde onbalansverrekeningsperiode. 
Dat waarborgt naar onze mening dat een aangeslotene zijn bieding kan wijzigen wanneer die niet 
wordt afgeroepen. De aangeslotene kan zijn bieding terugtrekken en inzetten voor een ander doeleind 
wanneer die niet ten behoeve van congestiemanagement wordt afgeroepen door de netbeheerder. 
Juist door dit initiatief bij de aangeslotene te laten, wordt die maximaal in staat gesteld doelmatig te 
handelen. 
Naar onze mening hoeft het voorstel op dit punt dan ook niet gewijzigd te worden. 

Publicatie behoefte vermogen bij congestie-onderzoek - artikel 9.9, derde lid, onderdeel f 
(3.7.1) 
De gezamenlijke netbeheerders onderschrijven het belang van transparantie om inzicht te verschaffen 
in de actuele situatie in een deelnet en een zo effectief mogelijke inbreng van belanghebbenden 
teweeg te brengen. Het door de ACM gewenste hoger detailniveau (hoeveel vermogen benodigd zal 
zijn en voor welke momenten) in de vooraankondiging zoals beschreven in artikel 9.9 lid 3 is wat 
betreft de gezamenlijke netbeheerders echter één stap te vroeg in het proces. 
Een vooraankondiging heeft een duale functie: (1) signaleren dat er sprake zal zijn van een tekort aan 
beschikbare transportcapaciteit, en (2) het startsignaal voor het opstarten van een 
congestiemanagement onderzoek. Tijdens het congestiemanagement onderzoek analyseert de 
netbeheerder of marktgebaseerd congestiemanagement een oplossing zou kunnen bieden. Tijdens 
deze onderzoeksfase is de eerste stap het deelnet in detail doorrekenen en onderzoeken hoeveel 
vermogen naar verwachting nodig gaat zijn en voor welke momenten. Dit is op het moment van 
publiceren van de vooraankondiging nog niet gekwantificeerd en daarom op dat moment nog niet 
beschikbaar. 
Tijdens het congestiemanagement onderzoek inventariseert de netbeheerder het beschikbare 
regelbare vermogen en de verwachte kosten voor toepassing van congestiemanagement. Hiervoor 
kan de netbeheerder ook in contact treden met belanghebbenden om te inventariseren voor welke 
momenten zij vermogen ter beschikking zouden hebben (en mogelijk tegen welke prijs). Wanneer het 
congestiemanagement onderzoek afgerond is publiceert de netbeheerder een rapport met daarin de 
conclusie van deze inventarisatie. Hierin staat onder andere het gewenste detailniveau beschreven, 
zoals nu reeds ook al gangbare praktijk is. 
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Publicatie congestierapporten op website - artikel 9.10, vierde lid (3.7.2) 
Transparantie is een belangrijk element in het kader van congestiemanagement en transportschaarste 
in het algemeen. Een paar maanden na het indienen van het codewijzigingsvoorstel in maart 2020 zijn 
de gezamenlijke netbeheerders dan ook overgegaan tot het openbaar maken van de rapporten. Om te 
zorgen dat dit ook terugkomt in de Netcode elektriciteit, stellen we voor om artikel 9.10 vierde lid te 
wijzigen. Aangezien randnummer 177 over hetzelfde artikellid gaat, verwijzen we voor de nieuwe 
verwoording graag naar onze beantwoording daarvan in de volgende paragraaf (3.7.3). 

Inhoud congestie-rapporten - artikel 9.10, eerste lid (3.7.3) 
Om invulling te geven aan de opdracht in randnummer 177 om de inhoud van de congestie-rapporten 
nader te specificeren in de Netcode elektriciteit, stellen de gezamenlijke netbeheerders voor om artikel 
9.10, eerste en vierde lid als volgt te wijzigen. 

(02-04-2021] BR-2021-1794 
Artikel 9.10 
1. De netbeheerder onderzoekt voor een gebied waarvoor de netbeheerder een vooraankondiging heeft afgegeven, de mogelijkheden voor de toepassing van marktgebaseerd congestiemanagement. waarbij rekening wordt gehouden met ée-nchtlijnen die ACM heeft opgesteld voor het uttvoefen van bot bedoelde 

onderzoek. 

[02-04-2021] BR 2021 1794 De netbeheer publiceert de conctusies van het onderzoek ee-enderbouwt-dese condusies cijfermatig op de in artikel 9.8 bedoelde website. Een afschrift van de publicatie wordt, tezamen met een verantwoording op welke wijze ts rekening Hfein bet eerste lid bedoelde fichtlijnen. gezonden aan de ?n-Markt-Het onderzoeksrapport bevat de elementen 
zoals benoemd in bijlage 14. 

Gezien het groot aantal te rapporteren elementen dat opgenomen dient te worden in de Netcode 
elektriciteit, stellen de gezamenlijke netbeheerders voor om dit in het kader van leesbaarheid op te 
nemen in een nieuw bijlage 14. Bij de indeling van de te rapporteren elementen is gepoogd zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het huidige onderscheid in de congestierapporten van de gezamenlijke 
netbeheerders (technische analyse en marktanalyse). 
(02-04-2021] BR-2021-1794 Bijlage 14 

1. Ten hehoeve van de technische analyse van het conqestieqebied. neemt de 
netbeheerder ten minste de volgende elementen OP in het onderzoeksrapport: a. een overzicht van de ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het (del betreffende deelnetttenV tot het moment waarop het (de) net(ten) zodanig verzwaard, gewijzigd of uitpebreid is (ziinl dat er geen sprake meer is van een tekort aan aanwezige transportcapaciteit. b. een voorspelling van het belastinopatroon op de kritieke netcomoonenttenl inclusief de externe omstandigheden waarmee bij de voorspelling rekening is gehouden, gedurende de periode waarvoor fysieke congestie wordt 

verwacht: £, een onderbouwde schatting van de hoeveelheid elektriciteit, uitqedrukt in MWh per iaar. die oo moment van publicatie naar verwachting niet kan worden getransporteerd wanneer er oeen conaestiemanagement wordt 
toegepast en d een onderbouwde schatting van de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in 
MWh per jaar. die op moment van publicatie naar verwachting wel kan worden getransporteerd wanneer er geen conoestiemanaoement wordt 
toeqepast. 
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[02-04-2021] BR-2021-1794 

2. Ten behoeve van de marktanalyse van het conpestieoebied. neemt de netbeheerder ten minste de volgende elementen op in het onderzoeksrapport: 
i de wijze waarop de netbeheerder partijen welke geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan conoestiemanaoement en voldoen aan de gestelde voorwaarden heeft betrokken in het onderzoek naar de mogelijke toepassing van marktgebaseerd conaestiemanaaement: b. het aantal potentiële deelnemers aan congestiemanagement en de wijze waarop de netbeheerder dat heeft vastgesteld; o het vermogen in MW dat naar schatting in totaal beschikbaar is voor capaciteitsbeperking of redispatch op de meest kritische momenten van verwachte congestie: d. de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh per jaar. die door de aangeslotenen in het deelgebied naar verwachting kan worden aangepast op basis van redispatch-biedingen. lange termijn contracten en een combinatie van beide, gedurende de periode waarvoor fysieke congestie wordt 

verwacht. 
3. In het geval uit de elementen zoals bedoeld in het eerst lid, onderdeel b en het tweede lid, onderdeel d en e bedrijfsgevoelige informatie afgeleid zou kunnen worden, zorgt de netbeheerder ervoor dat er op de in artikel 9.8 bedoelde website een publieke versie van het onderzoeksrapport gepubliceerd wordt waarin dit risico weggenomen is. Een volledige versie van het onderzoeksrapport zal dan met de ACM gedeeld worden. 

Publicatie afgeroepen vermogen voor sluiting dag-vooruit market- artikel 9.42 (3.8.1) 
Zoals we in het voorafgaande al geschreven hebben, kan transparantie over de inzet van 
capaciteitsproducten de doelmatigheid van handelen van aangeslotenen bevorderen. Het is dan ook 
goed om bij de rapportage over de inzet van de diverse producten onderscheid te maken naar inzet 
van capaciteitsproducten voor het sluiten van de day-aheadmarkt en de inzet van 
capaciteitsproducten en redispatchproducten na het sluiten van de day-aheadmarkt. 
Deze uitsplitsing rapporteren per onbalansverrekeningsperiode is echter naar onze mening 
onwenselijk. Dit werkt immers gaming in de hand. We stellen daarom voor om het wel te rapporteren 
per dag, maar niet per onbalansverrekeningsperiode. Zie verder de volgende paragraaf. 

Publicatie afgeroepen vermogen-artikel 9.42 (3.8.2) 
Het publiceren van afgeroepen vermogens per onbalansverrekeningsperiode is volgens de 
gezamenlijke netbeheerders ongewenst omdat het gaming in de hand werkt. Wel bevordert 
transparantie over de overwegingen die de netbeheerder heeft gehanteerd over de producten het 
doelmatig handelen van aangeslotenen. We stellen daarom voor dit aspect op te nemen in de 
bepaling van artikel 9.42. 

Verduidelijking bij artikel 9.6, tweede lid en artikel 9.7, tweede lid (3.9.1) 
In randnummer 190 van de wijzigingsopdracht schrijft ACM dat het in artikel 9.6, tweede lid en in 
artikel 9.7, tweede lid niet duidelijk is dat als één van de onderzochte mogelijkheden in artikel 9.6, 
eerste lid respectievelijk artikel 9.7, eerste lid, tot een positieve uitkomst leidt, de netbeheerder deze 
uitvoert. Naar onze mening staat dit echter reeds expliciet in het tweede lid. Dat luidt immers: “Indien 
uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het mogelijk is de gevraagde 
transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit voert de 
netbeheerder dit uit.” En in het eerste lid staan de mogelijkheden die de netbeheerder dient te 
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onderzoeken. Is één van deze mogelijkheden positief, dan is het dus mogelijk om is de gevraagde 
transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit. Wel 
hebben we eerder in de brief (zie de tekst onder het kopje “Financiële grens voor toepassing 
congestiemanagement alvorens mag worden geweigerd - artikel 9.6, derde lid en artikel 9.10, tweede 
lid, onderdeel g, sub 2 (3.1.3)” geconstateerd dat het wenselijk is om artikel 9.6 en artikel 9.7 te 
benadrukken dat ook combinaties van maatregelen mogelijk zijn. 

Type transportcapaciteit - artikel 9.7, eerste en tweede lid (3.9.2) 
De opdracht van randnummer 193 is al aan de orde geweest bij de opdracht van randnummer 100. 
Zie de tekst onder het kopje “Soorten transportcapaciteit - paragraaf 9.2 (artikelen 9.4 t/m 9.11) 
(3.3.1)". 

Verduidelijking bij artikel 9.32, vijfde lid (3.9.3) 
Het toevoegen van het woord 'en’ maakt de bepaling duidelijker en is in overeenstemming met de 
Aanwijzingen voor de regelgeving. 

I02-04-2021I BR 2021-1794 

Artikel 9.32 
(...) 
5. Een erkenning als CSP wordt verleend nadat: 

a. de aanvrager met een één of meer aansluitingen met succes het 
prekwalificatieproces voor het leveren van tenminste één product OP grond 
van bijlagen 11 en 12 heeft afgerond: en 

b. de netbeheerder zich ervan heeft vergewist dat de aanvrager beschikt over de 
deskundigheid en over de technische, administratieve en organisatorische 

eist ziin om als CSP te kunnen optreden. 

Foutieve term in artikel 9.7 (3.9.4) 
De opdracht van randnummer 193 is al aan de orde geweest bij de opdracht van randnummer 100. 
Zie de tekst onder het kopje “Soorten transportcapaciteit - paragraaf 9.2 (artikelen 9.4 t/m 9.11) 
(3.3.1)”. 

Opmaak tekst voorstel (3.9.5) 
In artikel 9.1, derde lid, hebben we in het voorstel inderdaad verzuimd de toegevoegde tekst “en 
wijzen hiertoe een CSP aan” te markeren. 

Artikel 9.1 
U 
43. Verbruikers en producenten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld 

transportvermogen van meer dan 60 MW zijn verplicht om tegen vooraf met de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeengekomen voorwaarden 
een bijdrage te leveren aan het oplossen of voofkomeo van fysieke congestie en 
wijzen hiertoe een CSP aan. 

(15-04-20001 besiuit 00-011 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[28-07-2010] besluit 103388/12 
[26-03-2020] voofstet BR-2019-1624 
[02-04-2021] BR-2021-1794 

Incorrecte verwijzingen (3.9.6) 
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De verwijzingen in artikel 9.2, eerste en vierde lid van het voorstel naar de artikelen 13.11 tot en met 
13.14 zijn correct. De inhoudelijke plannings- en prognose gegevens staan in die artikelen steeds in 
de eerste artikelleden. In de latere artikelleden staat voorgeschreven over welks tijdsframe de 
gegevens opgeleverd moeten worden: 10 jaar, 3 jaar, 1 jaar, 1 maand, 1 dag. Alleen de gegevens 
over het laatst genoemde tijdframe spelen een rol in artikel 9.2 van het voorstel. 
Wel realiseren we ons, naar aanleiding van deze controle, een omissie in het oorspronkelijke voorstel. 
Om congestiemanagement uit te kunnen voeren moet de netbeheerder onder meer biedingen kunnen 
afrekenen en verifiëren op basis van de transport prognoses en meetgegevens. Indien biedingen 
gedaan worden voor aangeslotenen in het netgebied van een andere netbeheerder, moeten de 
desbetreffende netbeheerders maatregelen treffen voor de toegang tot deze gegevens. Dit is in artikel 
9.2 lid 9 opgenomen voor biedingen die zijn afgeroepen. 
Echter, hier is per abuis niet meegenomen dat dit ook nodig is ter verificatie van biedingen die worden 
gedaan, maar niet noodzakelijkerwijs afgeroepen. Artikel 9.2 lid 9 in het voorstel is hiervoor gewijzigd 

(02-04-2021) BR 2021-1794 

Artikel 9.2 
[-.] 
9. De netbeheerder die een maatregel treft, verzorgt de administratieve afhandeling daarvan, waaronder begrepen de financiële afrekening op basis van de biedingen zoals genoemd in artikel 9.1 en 9.19. Indien een netbeheerder een bieding heeft afgereepee ontvangt van een aangeslotene in het netgebied van een andere netbeheerder, wisselen de betrokken netbeheerders de ten behoeve van de verificatie en financiële afrekening 

benodigde gegevens uit, waaronder begrepen de op grond van paragraaf 13.2 en art ikel 9.35 door of namens de aangeslotene aangeleverde gegevens en de in artikel 9.1. zesde lid, onderdeel a bedoelde gegevens. De netbeheerders dragen onderling zorg voor een correcte financiële afwikkeling tussen de netbe.hegrdgrs 

In artikel 9.6, eerste lid onderdeel e is inderdaad een fout geslopen. Er wordt verwezen naar het derde 
en vierde lid van artikel 9.1, waar dit (net als in artikel 9.7 eerste lid) het tweede en derde lid had 
moeten zijn. 

102-04-2021) BR-2021 1794 

Artikel 9.6 
LU ê, in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde en vierde lid en artikel 9.19. 

het optreden van fysieke congestie te voorkomen op te lossen. 

De verwijzing naar bijlage 12 in artikel 9.35, tweede lid, is inderdaad onvolledig. 
Artikel 9.35 
[...] 
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2. In aanvulling op artikel 111? 7evende en achtste lid en artikel 13.14. zesde en zevende lid, oeldt voor aansluitingen die deelnemen aan een groep van aansluitingen als bedoeld in artikel 9.34 dat de gegevens als bedoeld in artikel 13.1? zevende en achtste lid en artikel 13.14. zesde en zevende lid, tevens geaggregeerd per groep worden aangeleverd door de CSP indien de CSP biidraagt aan het oplossen van fysieke congestie op grond van bijlage 11 of OP grond van bijlage 12 waarbij, met inachtneming van-het bijlage 12. zesde lid, onderdeel a. inzet na gate-sluitingstiid van de day-aheadmarkt is afgesproken. 
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Bijlage 2 Gewijzigde codeteksten 
Artikelen 1.4 en 5.8 van de Netcode elektriciteit worden als volgt gewijzigd: 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 Artikel 1.4 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 De processen in de artikelen 3.2, 3.3, 9.2. 9.4 tot en met 9.44-de paragrafen 9.1. 9.2. 9.9. 9.10 en 9.11. de artikelen 9.19, 13.11 tot en met 13.14, alsmede de hoofdstukken 10 en 11, inclusief de bijlagen 2 en 3, worden toegepast per allocatiepunt in plaats van per aansluiting. 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[01-03-2004] besluit 101600/17 
[30-06-2011] besluit 103555/12 
[01-08-2013] bestuit 103834/122 
[18-12-2015] besluit 2015/207581 
[12-05-2016] besluit 2016/202151 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[16-03-2019] besluit 18/033360 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

Artikel 5.8 
1. Indien de beheerder van een gesloten distributiesysteem gebruik wenst te maken van het elektronisch berichtenverkeer bedoeld in paragraaf 13.5 van deze code en artikel 9.1.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas, dan a. dient hij daartoe op grond van artikel 13.33, eerste lid van deze code respectievelijk artikel 9.1.6 van de Informatiecode elektriciteit en gas 

gerechtigd te zijn, en; b. zijn de artikelen 2.12, met uitzondering van het tweede lid, 2.30, 2.31, 9.2, 9.3. eerste en tweede lid. 9.10. 9.14, 9.19, paragrafen 9.9, 9.10 en 9.11, artikelen 10.4 tot en met 10.6, 10.24, 10.25, eerste lid, onderdeel b en vijfde lid, 10.26, tweede en derde lid, 10.27, inclusief de bijlagen 2 en 3, artikel 13.12, zesde en zevende lid en artikel 13.14, vijfde en zesde lid en 13.32 tot en met 13.36 van overeenkomstige toepassing op de beheerder van het gesloten distributiesysteem; en 
c. is de Informatiecode elektriciteit en gas, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 5 en 8 alsmede van de artikelen 2.1.2, 9.1.1 en 9.1.3 van overeenkomstige toepassing op de beheerder van het gesloten distributiesysteem. 

Paragraaf 9.1 van de Netcode elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 
[1504-2000] besluit 0M11 

[1504-2000] besluit 00-011 

§9.1 Voorwaarden met betrekking tot het oplossen van fysieke 
congestie 

Artikel 9.1 
[26-03-20201 voorstel BR-2019-1624 
[024)4-2021] BR-2021-1794 

(264)3-2020) voorstel BR-2019-1624 

[1504-2000] besluit 00011 
[2807-2010] besluit 103388712 
[26032020] voorstel BR-2019-1624 
[02-04-2021] BR-2021-1794 

1. Netbeheerders stellen aangeslotenen in staat, vrijwillig tepen vooraf met de netbeheerder overeengekomen voorwaarden overeenkomstig de specificaties in bijlage 12. een bijdrage te leveren aan het oplossen of voorkomen van fysieke congestie, door al of niet tiideliik fdeelsl af te zien van het gebruik van het hun overeenkomstig artikel 7.1 toekomende recht op transport. Aangeslotenen wijzen hiertoe desgewenst een CSP aan. 
2. Netbeheerders stellen aangeslotenen die beschikken over een aansluiting 

waarvan de allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.3. onderdeel s. van de Informatiecode elektriciteit en gas de waarde "telemetrie' of "slimme-meter-allocatie'' heeft, in staat dagelijks het vermogen dat de volgende 
dao meer of minder kan worden afoenomen, respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd, ter beschikking te stellen van de netbeheerder door middel van het indienen van biedingen, tegen door de netbeheerder vast te stellen procedures en specificaties overeenkomstig bijlage 11. Aangeslotenen 
wijzen hiertoe een CSP aan. 

43. Verbruikers en producenten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW zijn verplicht om tegen vooraf met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeengekomen voorwaarden een bijdrage te leveren aan het oplossen of voorkomen van 
fysieke congestie en wijzen hiertoe een CSP aan. 
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[28-07-2010] besluit 103388/12 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[15-04-2000] besluit 00-011 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[15-04-2000] besluit 00-011 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[01-01-2001] besluit 00-124 
besluit 100950/23, /47, /65 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 
[02-04-2021] BR-2021-1794 

24. Indien er sprake is van een congestiegebied als bedoeld in artikel 9.5, eerste-tid 
9.9 op het landelijk hoogspanningsnet kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de grens als genoemd in het tweede derde lid verlagen tot ten laagste 1 MW. 

25. De in het tweede vierde lid bedoelde verlaging wordt tenminste één maand van te voren bekendgemaakt door middel van publicatie op de website van de desbetreffende netbeheerder(s)-in artikel 9.8 bedoelde website. 
6. De netbeheerder maakt ten behoeve van de verificatie en de financiële afhandeling bij de uitvoering van het eerste en tweede lid gebruik van meetgegevens per onbalansverrekeningsperiode. geregistreerd door: a. meetinrichtingen bij het overdrachtspunt van aansluitingen en die hij op grond van paragraaf 6.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas van de 

desbetreffende meetverantwoordelijken ontvangen heeft; 
k meetimichtingen bij het overdrachtspunt van kleinverbruikaansluitingen en die hij uit die meetinrichting heeft uitgelezen. 

7. De netbeheerder stemt bij maatregelen, die de netten van andere netbeheerders beïnvloeden, de voorgenomen acties af met de desbetreffende netbeheerders. Indien maatregelen worden gevraagd in een net van een andere 
netbeheerder, dan is daarvoor instemming ven de netbeheerder van het 
desbetreffende net nodig, 

8. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet coördineert indien hij dit noodzakelijk acht uit hoofde van zijn wettelijke taak overeenkomstig artikel 16. tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998. dan wel op verzoek van andere relevante netbeheerders de te nemen maatregelen, als bedoeld in artikel 9.2. derde lid, de onderdelen a. en b. artikel 9.41. vierde, vijfde en zesde lid en artikel 9.45. vierde en vijfde lid. Hij maakt daarbjj gebruik van het hem op grond van het hem overeenkomstig artikel 9.1 of artikel 9.19 ter beschikking gestelde vermogen. 
Artikel 9.2 
1. De netbeheerders controleren ef mede op basis van de ingediende transportprognoses als bedoeld in artikel 13.11. achtste lid en negende lid. 13.12. zevende en achtste lid. 13.13. zesde en zevende lid. 13.14. zesde en zevende lid. 13.15 zevende, achtste en negende lid, artikel 13.17. zevende. achtste en negende lid, of transportproblemen te verwachten zijn. De netbeheerders hanteren daarbij bedrijfsvoeringscriteria voor de veilig toelaatbare transporten. 
2. In geval van koppeling tussen twee distributienetten controleren beide betrokken netbeheerders of er fysieke congestie transportproblemen te verwachten iszijn. 

Indien in de operationele planning (dagelijkse voorbereiding) door de regionale netbeheerder in zijn net een transportprobleem wordt geconstateerd 
constateert, treft de regionale netbeheerder maatregelen om het transportprobleem tegen de laagst mogelijke kosten op te lossen. De regionale netbeheerder hanteert daarbij de volgende procedure: 
a. De regionale netbeheerder bepaalt de te nemen maatregelen en verifieert de effectiviteit van deze maatregelen door een (loadflow)analyse uit te voeren op de betrouwbaarheid van het transport van elektriciteit:; De 

regionale netbeheer tracht het transportprobleem tegeo de laagst mogelijke kosten op te lossen. 
b. maakt bij het oplossen gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of het op grond van artikel 9.1. eerste lid ter beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken en. indien het de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in artikel 9.19 bedoelde vermogen:  De regionale netbeheerder stemt bij maatregelen die de netten van andere 

netbeheerders beïnvloeden de voorgenomen acties met de desbetreffende netbeheerders af. Indien maatregelen worden gevraagd in een net van een andere netbeheerder, dan is daarvoor instemming van de netbeheerder van 
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(30-11-2012] besluit 101161/4 
(26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[30-11-2012] besluit 101161/4 
[16-03-2019] besluit 18/033360 

[30-11-2012] besluit 101161/4 
[16-03-2019] besluit 18/033360 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[30-11-2012] besluit 101161/4 

[30-11-2012] besluit 101161/4 

[30-11-2012] besluit 101161/4 

Datum 
2 april 2021 

het desbetreffende net nodig: De regionale netbeheerder stuurt, indien de maatregelen van onderdeel b niet afdoende zijn om het transportprobleem op te heffen, verzoeken aan 
de desbetreffende aangeslotenen om meer respectievelijk minder te produceren of af te nemen (indien andere maatregelen niet afdoende zijn om het transportprobleem op te heffen) en geeft aan waar en hoe lang de gevraagde acties duren; en 
wederzijdse ondersteuning. roept per onbalansverrekeningsperiode per afgeroepen bieding dan wel opgedragen capaciteitsvermindering elders een gelijke tegengestelde rmg c hoeveelheid vermogen af voor dezelfde onbalansverrekeningsperiode af. Hij maakt daarvoor gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of het op grond van artikel 9.1. eerste lid ter beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport van het ter beschikking gestelde vermogen 
is afgesproken en. indien het de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in artikel 9.19 bedoelde 
vermogen. e^—De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet coördineert indien hij dit noodzakelijk acht uit hoofde van zijn wettelijke taak overeenkomstig artikel 16; tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, dan wel op verzoek van 
daarbij gebruik van het in artikel 9.19, bedoelde vefmo§efv. 

4. Indien na het oplossen van het transportprobleem de mogelijkheid bestaat dat in hetzelfde distributienet opnieuw één of meer transportproblemen optreden kan de netbeheerder van dat net restricties opleggen aan aangeslotenen of BRP'smarktpartijen. De restrictie houdt in dat de netbeheerder, gedurende de 
tijd waarvoor de restrictie geldt, wijzigingen van trans port prognoses als bedoeld in artikel 13.11. negende lid, artikel 13.12. achtste lid, artikel 13.13. zevende lid, artikel 13.14. zevende lid, artikel 13.15. achtste lid, en artikel 13.17. achtste lid niet accepteert indien deze leiden tot nieuwe transportproblemen. In dat geval worden wijzigingen van prognoses als bedoeld in artikel 9.35. vierde en vijfde lid 
eveneens niet geaccepteerd. 

5^—In voorkomende gevallen communiceert de netbeheerder over de in het vierde 
lid genoemde restrictie met alle betrokkenen het centrale communicatiesysteem als bedoeld 

65. De netbeheerder communiceert Daar waar geen gebruik kan worden gemaakt 
artikel 13.32, eerste lid. 

de in het vierde lid genoemde restricties i het centrale ste lid, wordt communicatiesysteem als bedoeld in artikel 13.32 gecommuniceerd door middel van telefoon of e-mailmet bevestiging per fax. publiceert de afroep van de maatregel als bedoeld in het vierde lid op de website bedoeld in artikel 9.8 
7ê- In het bericht de communicatie als bedoeld in het vijfde lid, wordt aangegeven: a. de richting waarvoor de restrictie geldt; b. de te verwachten tijdsduur van de restrictie: en 

c. de plaats (netldeel / of biedzone(s)). 
87. De in het vierde lid genoemde restrictie wordt met onmiddellijke ingang opgeheven zodra de noodzaak daartoe niet meer aanwezig is. 
98. Indien de restrictie opgeheven is, meldt de netbeheerder wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan alle betrokkenen met een bericht op de in artikel 9.8 bedoelde website, op overeenkomstige wijze als genoemd in het vijfde lid. 
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[30-11-2012) besluit 101161/4 

[15-04-2000] besluit 00-011 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 
[15-04-2000] besluit 0(H) 11 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[15-04-2000] besluit 004)11 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[154)4-2000] besluit 004)11 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

9. De netbeheerder die een maatregel treft, verzorgt de administratieve afhandeling daarvan, waaronder begrepen de financiële afrekening op basis van de biedingen zoals genoemd in artikel 9.1 en 9.19. Indien een netbeheerder een bieding heeft afgeroepen ontvangt van een aangeslotene in het netgebied van een andere netbeheerder, wisselen de betrokken netbeheerders de ten behoeve van de verificatie en financiële afrekening benodigde gegevens uit, waaronder begrepen de op grond van paragraaf 13.2 en artikel 9.35 door of namens de aangeslotene aangeleverde gegevens en de in artikel 9.1. zesde lid, onderdeel a bedoelde gegevens. De netbeheerders dragen onderling zorg voor een correcte financiële afwikkeling tussen de netbeheerders 
Artikel 9.3 
1G. Indien in de uitvoering of de actuele bedrijfsvoering een probleem ontstaat, hanteert de netbeheerder hanteren de regionale netbeheerders in principe eenzelfde de procedure els genoemd in het artikel 9.2. derde lid. 
442. In geval van dreigende grootschalige storingen is de netbeheerder bevoegd om belasting af te schakelen of om opdracht te geven om meer of minder te produceren of om een aangesloten regionale netbeheerder te verplichten de transportvraag te verminderen. 
Artikel 9.3 
3. In geval van een onverwachte onderbreking van de transportdienst die haar oorzaak vindt in de hoogspanningsinstallatie het net van de netbeheerder, kan 

de netbeheerder de transportdienst hervatten zonder de aangeslotene voorafgaand te waarschuwen. 

Paragraaf 9.2 van de Netcode elektriciteit wordt vervangen door: 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

§ 9.2 Voorwaarden met betrekking tot vaststelling beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit 
Artikel 9.4 
1. In aanvulling op de raminy van de benodigde transportcapaciteit als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas ten behoeve van het opstellen van het investeringsplan als bedoeld in artikel 21 van rie Elektriciteitswet 1998. beoordeelt de netbeheerder periodiek de ontwikkeling op korte termijn van de benodigde transportcapaciteit in zijn net, rekening 

houdend met de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsqrenzen. 
2. De netbeheerder beoordeelt bii elke aanvraag om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport de toereikendheid van de in het 

desbetreffende net beschikbare transportcapaciteit om te voldoen aan de gevraagde hoeveelheid transport transportcapaciteit. 
Artikel 9.5 
1, De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de aanwezige transportcapaciteit in een net tenminste de volgende aspecten: 

a. de technische capaciteit van het net, b. de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsorenzen met inachtneming van artikel 16. eerste lid, onderdeel d. 
van de Elektriciteitswet 1998,. 

2. De netbeheerder hanteert bij de beoordeling van de benodigde transportcapaciteit in een net tenminste de volgende aspecten: 
a. de periode over welke de beoordeling benodigd is; b. het totaal van het gecontracteerd transportvermogen; c. de verwachte maximale gelijktijdigheid van transport en de duur daarvan, rekening houdend met de topologie van het net: d. informatie die hij op grond van paragraaf 13.2 ontvangt, en e. de mogelijkheden om overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, fysieke 

congestie te voorkomen-ofop te lossen. f. overheidsbeleid dat van invloed is op de inrichting van het net, als bedoeld 
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in artikel 2.3. onderdeel c. subonderdeel 3° van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas 
i De beoordelingen genoemd in het eerste en tweede lid worden uitgewerkt in 

de vorm van scenario’s. 
4, De beschikbare transportcapaciteit is het verschil tussen de aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit. 
5. Wanneer de benodigde transportcapaciteit de aanwezige transportcapaciteit 

overschrijdt, maakt de netbeheerder een inschatting van de hoeveelheid niet te transporteren energie inclusief onzekerheidsmarge. 
Artikel 9.6 
1. Indien bij een verzoek om het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport de gevraagde transportcapaciteit de beschikbare transportcapaciteit als hednelri in artikel 9 S vierde lid, overschrijdt, onderzoekt de netbeheerder de 

mogelijkheden om op korte termijn de gevraagde transportcapaciteit en beschikbare transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen. De netbeheerder onderzoekt daartoe: a. de mogelijkheid om de gevraagde transportcapaciteit te verlagen; b. de mogelijkheid om door middel van technische maatregelen anders dan netverzwarino de beschikbare transportcapaciteit te vergroten: c. de mogelijkheid overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, het optreden van 
d. volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11. de mogelijkheid om marktgebaseerd congestiemanagement overeenkomstig de procedure in paragraaf 9.9 en 9.10 toe te passen voor de gevraagde transportcapaciteit of een deel daarvan: 

in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde en vierde- lid en artikel 9.19. 
het optreden van fysieke congestie te voorkomen op te lossen, 

2. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het met één of meer van de genoemde mogelijkheden lukt mooelitkas de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit voert de netbeheerder dit uit. 
3. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat er geen of onvoldoende mogelijkheid is om de gevraagde transportcapaciteit en de beschikbare transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen, doet de netbeheerder op grond van artikel 24. tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 geen aanbod voor het doen van transport. 
4 De netbeheerder motiveert schriftelijk aan de verzoeker het beroep op artikel 24. tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998. 
5. De netbeheerder handelt bij de uitvoering van dit artikel aanvragen als bedoeld in het eerste lid af in volgorde van binnenkomst. 
Artikel 9.7 
1. Indien de netbeheerder op grond van artikel 9.4. eerste lid, voorziet dat met inachtneming van artikel 16. eerste lid, onderdeel b en d. van de Elektriciteitswet 

1998. in een net de beschikbare transportcapaciteit, als bedoeld in artikel 9.5. vierde lid, ontoereikend is en er geen sprake is van een verzoek om het doen 
van een aanbod voor het uitvoeren van transport maar van groei binnen de tussen de aangeslotenen en de netbeheerder overeengekomen capaciteit van de aansluitingen, of wanneer binnen een congestieoebied de marktomstandigheden veranderen, onderzoekt de netbeheerder de 
mogelijkheden om op korte termijn de benodigde transportcapaciteit en beschikbare transportcapaciteit de aanwezige transportcapaciteit met elkaar in overeenstemming te brengen. De netbeheerder onderzoekt daartoe; 
a. de mogelijkheid om door middel van technische maatregelen anders dan netverzwaring de beschikbare transportcapaciteit te vergroten: b. de mogelijkheid overeenkomstig artikel 9.1. eerste lid, het optreden van fysieke congestie te voorkomen op te lossen: c. volgens de procedure van de artikelen 9.9 tot en met 9.11 de mogelijkheid 

om van marktgebaseerd congestiemanagement overeenkomstig de procedure in paragrafen 9.9 en 9.10 toe te passen: d. in het geval van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 

BR-2021-1794 Pagina 37 van 50 



Bijlage 2 Gewijzigde codeteksten 

Kenmerk 
BR-2021-1794 

|02W2021| BR-202 M794 

[02-04-2021] BR 2021-1794 

[02-04-20211 BR-2021-1794 

[02-04-20211 BR-2021-1794 

Datum 
2 april 2021 

overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde lid en artikel 9.19. het 
optreden van fysieke congestie te voorkomen op te lossen 

2. Indien uit het onderzoek als bedoeld in het eerste lid blijkt dat het met één of meer van de genoemde mogelijkheden lukt mooetrikis de gevraagde 
de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de aanwezige transportcapaciteit voert de netbeheerder dit uit. 

3- Indien uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat er op korte termijn geen of onvoldoende mogelijkheid blijkt de benodigde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit 
overeenkomstig de paragrafen 9.9 en 9.11 toe om de benodigde transportcapaciteit te verlagen. 

Artikel 9.8 
Netbeheerders communiceren op een publiek toegankelijke website richting aangeslotenen en overige belanghebbenden over de uitvoering van de artikelen 9.9. 9.10 en 9.11 en paragrafen 9.10 en 9.11. 

Artikel 9,9 
artikel 9.7. eerste lid, onderdeel c. door middel van een vooraankondiging op de in artikel 9.8 bedoelde website dat er voor een afgebakend en duidelijk gedefinieerd gebied waarvoor een verzwaring is gepland dat geen kritiek 
netwerkelement omvat conform artikel 2(69) van de Verordening (EU) 2019/943. sprake kan ziin van een tekort aan beschikbare transportcapaciteit. 

2. Indien de in het eerste lid bedoelde situatie zich voordoet op de deelnetten van gekoppelde netten die door verschillende netbeheerders worden beheerd, doen de netbeheerders van die netten gezamenlijk de vooraankondiging dat er sprake kan ziin van een tekort aan beschikbare transportcapaciteit. In dat geval dient in de rest van dit artikel en in de artikelen 9.10 en 9.11 in plaats van 'de netbeheerder' gelezen te worden 'de betrokken netbeheerders'. Voor zover nodig en beschikbaar delen de betrokken netbeheerders onderling de informatie verkregen op grond van paragrafen 13.1 en 13.2. 
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde vooraankondioing zal tenminste de volgende gegevens bevatten: a. het verwachte congestiegebied (geografische aanduiding): h de periode waarin een tekort aan beschikbare transportcapaciteit wordt 

verwacht in dat gebied: c. de oorzaak van het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit: d. de in het verwachte congestiegebied totale gecontracteerde en totale beschikbare transportcapaciteit als bedoeld in artikel 9.5. vierde lid: e. een planning van de netverzwarino die ten minste de periode benoemt die resteert tot het moment waarop het (del net(ten) zodanig verzwaard, gewijzigd of uitgebreid is fziin) dat geen sprake meer is van tekort aan 
beschikbare transportcapaciteit en f een uitnodiging aan belanghebbenden om met de netbeheerder in overleg te treden over mogelijkheden bii te dragen aan het oplossen van het verwachte structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit in het desbetreffende gebied. 

4. De netbeheerder zendt een afschrift van de vooraankondiging aan de Autoriteit 
Consument en Markt. 

Artikel 9.10 
1. De netbeheerder onderzoekt voor een gebied waarvoor de netbeheerder een vooraankondiging heeft afgegeven, de mogelijkheden voor de toepassing van marktgebaseerd conoestiemanagement. waarbij rekening wordt gehouden met de nehtliinen die-ACM heeft opgcsteld voor het uitvocren van het bedoelde onderzoek. 

BR-2021-1794 Pagina 38 van 50 



Bijlage 2 Gewijzigde codeteksten 

Kenmerk 
BR-2021-1794 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

Datum 
2 april 2021 

€a. de periode van het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit langer duurt dan 1 laar er» in oeval van oon regionaal net korter dan 7 jaar db in het desbetreffende gebied voldoende deelnemers en regelbaar 
vermogen aanwezig ziin om de voorziene overschrijding van de beschikbare transportcapaciteit te voorkomen en overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU1 2019/943 de keuze van de in te zetten middelen met 
marktoebaseerde mechanismen tot stand te laten komen veerde uitvoerina-van marktaobaseerd conoestiemanaoement; ec. de in onderdeel db bedoelde deelnemers in staat ziin en blijven om hun transportbehoefte aan te passen zodanig dat de operationele veilioheidsorenzen gewaarborgd ziin: 

d. in het desbetreffende deel van het landelijk hoogspanningsnet het in onderdeel b bedoelde regelbare vermogen afkomstig is van installaties die voldoen aan artikel 3.24. eerste lid of aan artikel 28. tweede lid, onderdeel d van Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC); fe. in het desbetreffende net geen sprake is van congestie die ondubbelzinnig kan worden gedefinieerd, voorspelbaar en in geografisch opzicht langdurig 
stabiel is alsmede herhaaldelijk onder normale elektriciteitssysteemomstandioheden voorkomt. worcfe- F en waarin dat door het wegnemen van incidentele pieken de aanwezige transportcapaciteit als geheel efficiënter benut kan worden: en wanneer de netbeheerder het onderzoek heeft uitaevoerd oo grond van artikel 9.6. eerste lid, onderdeel d: 1 °. de benodigde transportcapaciteit niet groter is dan 120% van de aanwezige transportcapaciteit als bedoeld in artikel 9.5, eerste lid; en 2° de toepassing- FStiemananoment doelmatiOH 

maatschappelijk verantwoord is. waart») de verwachte gemiddelde jaarlijkse kosten die gemoeid ziin met het uitvoeren van conoestiemanaoement congestiemanagement niet groter zijn dan het 
verwachte transportvolume van de bestaande aangeslotenen vermeerderd met de voorziene groei binnen de tussen de bestaande aangeslotenen en de netbeheerder overeengekomen capaciteit van de 
aansluitingen (A). vermeerderd met het te verwachte transportvolume ten gevolge van het doen van een aanbod voor het uitvoeren van transport als bedoeld in artikel 9.6 (BV verminderd met een schatting 
van het volume dat niet getransporteerd kan worden (O, vermenigvuldigd met de gemiddelde elektriciteitsprijs op de termijnmarkt (Dl. vermenigvuldigd met 0.025 (E). samen te vatten als (A + B - O * D * E per jaar als gemiddelde van de totale tijdsperiode. uitoedrukt per megawatt boven de technische transportcapaciteit. rekening houdend met de van toepassing zijnde nctontwerpcriterta-( operationele veilioheidsorenzen, aan te sluiten capaciteit; lager zij de jaarlijkse met de netinvestenng gemoeide afschrijvingskosten, uitgedrukt oer megawatt met de verzwaring extra te realiseren 
technische transportcapaciteit, rekeninghoudend met de van toepassing zijnde netentwerpcriteria en operationele 

-dan 

3. In aanvulling op het tweede lid geldt dat marktgebaseerd congestiemanaoement in een distributienet zal worden toeoepast indien uit het 
onderzoek tevens blijkt dat: a. de verwachte fysieke congestie in het net geen relatie heeft met het 

overschrijden van het toegestane kortsluitvermogen in het net; b. het net voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust is of kan worden, waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -componenten op afstand te bewaken en te bedienen: 
&—de benodigde systemen om degenoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren beschikbaar ziin of dit ziin binnen maximaal 25% van de 

doorlooptijd van de uit te voeren nctverzworing. wijziging of -uitbreidmg zoais genoemd in-artikel 9.9. derde lid: dc. aangeslotenen bereid zijn hun transportbehoefte incidenteel of structureel 
aan te passen op alle gevraagde momenten; en d. de capaciteit die nodig is om de gevraagde transportcapaciteit in overeenstemming te brengen met de beschikbare transportcapaciteit in 
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voldoende mate geleverd kan worden met rpd IS patch biedingen 
gecontracteerd overeenkomstig biilaoe 11. vijfde lid of capaciteit gecontracteerd overeenkomstig bijlage 12. tweede lid. 

[02-04-2021I BR-2021-1794 
conclusies cijfermatig OP de in artikel 9.8 bedoelde website. Eon afschrift van de 

Het onderzoeksrapport bevat de elementen 
zoals benoemd in bijlage 14. 

5. Indien de netbeheerder het in het eerste lid bedoelde onderzoek heeft iiitnevoerd op grond van artikel 9.6. eerste lid, onderdeel d. en uit het in het 
eerste lid genoemde onderzoek blijkt dat marktoebaseerd congestiemanagement geen oplossing biedt of de in artikel 9.9, eerste lid, gemelde vooraankondiging, gm wat vgor reden dan ook, is komen te vervallen. doet de netbeheerder hien/an binnen één week na afronding van het onderzoek, of het bekend worden van elke andere reden, melding via de in artikel 9.8 bedoelde website. Deze melding zal tenminste bevatten: a. het gebied waarop de melding betrekking heeft: en 
b. een verklaring waarom de vooraankondiging is komen te vervallen. 

6. Indien de netbeheerder het in het eerste lid bedoelde onderzoek heeft 
uitgevoerd op grond van artikel 9.7, eerste lid, onderdeel c en uit het in het eerste lid genoemde onderzoek blijkt dat marktoebaseerd congestiemanaoement geen oplossing biedt, doet de netbeheerder hiervan binnen één week na afronding van het onderzoek, melding via de in artikel 9.8 
bedoelde website. Deze melding zal tenminste bevatten: a. het gebied waarop de melding betrekking heeft; en 
b. de termijn waarbinnen overgegaan zal worden OP de procedure 

overeenkomstio de paragrafen 9.9 en 9.11: deze termijn zal niet korter zijn 
dan een week. 

Artikel 9.11 
1. Indien op basis van het in artikel 9.10. eerste lid, genoemde onderzoek blijkt dat in het conoestiegebied waarvoor een vooraankondiging is afgeoeven congestiemanaoement overeenkomstig de paragrafen 9.9. 9.10 en 9.11 een oplossing biedt, doet de netbeheerder binnen één week na afronding van het 

onderzoek aan de hierna in onderdeel a bedoelde aangeslotenen in het conoestiegebied hiervan melding. De melding bevat in ieder geval de volgende 
gegeven?; a. een aanduiding van het congestieoebied door middel van een liist van EAN-codes in het desbetreffende gebied die op grond van Verordening 

(EU1 2016/679 gepubliceerd mogen worden en een geografische beschrijving van het betrokken gebied met het desbetreffende net in dat 
gebied. h. de inoanosdatum van het verwachte structureel tekort aan beschikbare 
transportcapaciteit: c. de verwachte periode waarvoor het conoestiegebied is aangewezen: d. een onderbouwing en motivering, op grond waarvan duidelijk blijkt dat er 
binnen het gestelde gebied sprake is van een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit, en: e een onderbouwing en motivering van de onmogelijkheid om de fysieke 
congestie oo andere wijze op te lossen dan door het toepassen van congestiemanagement. 

7. De melding als bedoeld in het eerste lid, alsmede het in het eerste lid bedoelde onderzoek en de uitkomsten daarvan, worden binnen één week na afronding 
van het in het eerste lid bedoelde onderzoek gepubliceerd op de in artikel 9.8 bedoelde website. 

3. De netbeheerder doet de in het eerste lid bedoelde melding tevens aan 
netbeheerders wier net verbonden is met het net van het in het eerste lid bedoelde conoestiegebied en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 

Artikel 9.19 van de Netcode elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 

BR-2021-1794 Pagina 40 van 50 



Bijlage 2 Gewijzigde codeteksten 

Kenmerk 
BR-2021-1794 

Datum 
2 april 2021 

[01-01-2001] besluit 00-124 
[06-03-2001] besluit 100340 
besluit 100950/23, /47, /65 

Artikel 9.19 
[28-07-2010] besluit 103388/12 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

Aangeslotenen, niet zijnde netbeheerders, met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van meer dan 60 MW stellen dagelijks 
het vermogen dat de volgende dag minder kan worden afgenomen, respectievelijk meer of minder kan worden geproduceerd, ter beschikking van 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet door middel van: a. het aanwijzen van een BSP om biedingen balanceringsenergie in te dienen, of; b. het aanwijzen van een CSP om biedingen in te dienen die de netbeheerder 

Na paragraaf 9.8 worden een drietal nieuwe paragrafen aan de Netcode elektriciteit toegevoegd 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 9.9 Algemene voorwaarden voor congestiemanagement 

Artikel 9.30 
1. Congestiemanagement dient ter overbrugging van de in artikel 9.9. derde lid. onderdeel e. genoemde periode. 
2. Congestiemanagement in een bepaald gebied eindigt op het moment dat er geen sprake meer is van een structureel tekort aan beschikbare transportcapaciteit in het desbetreffende gebied zoals aangekondigd in artikel 

9,9. eerste lid. 
3. Het einde van congestiemanagement in een bepaald gebied zal door de netbeheerder tenminste één week voor het daadwerkelijke einde worden 

gepubliceerd via de in artikel 9.8 bedoelde website. Deze publicatie bevat tenminste de volgende gegevens: 
b. de datum waarop congestiemanagement niet meer van kracht zal zijn: en 
c. de onderbouwing van de beëindiging van congestiemanagement. 

4. Aangeslotenen en CSP's waarvan een bieding overeenkomstig artikel 9.41. vierde lid, is afgeroepen dan wel waarvoor een capaciteitsbeperking overeenkomstig artikel 9.41 vierde lid, of artikel 9.45. vierde lid, is opgedragen, worden hierna en in de artikelen 10.17 en 10.18 aangeduid als CG-aangeslotene. 
Artikel 9.31 
1. Netbeheerders verkrijgen congestiemanagementdiensten door de volgende producten aan te kopen: a. bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11: of b. capaciteitsbeperking overeenkomstig bijlage 12. 
2. De in het eerste lid, onderdeel a bedoelde diensten kunnen door de netbeheerder voor langere tijd worden gecontracteerd bij CSPs. De in het eerste 

lid, onderdeel b bedoelde diensten kunnen door de netbeheerder voor langere tijd worden gecontracteerd bij aangeslotenen of CSPs. Voor deze contracten lan in het normaal economisch verkeer 
gebruikelijk. 

Artikel932 
1. De netbeheerders verlenen gezamenlijk aan een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap, niet zijnde een netbeheerder, op aanvraag een erkenning als CSP. Een natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel vennootschap kan slechts voor één erkenning als CSP in aanmerking komen. 
2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register waarin de in het eerste lid bedoelde erkenningen worden geregistreerd. 
3.  De CSP heeft het recht om congestiemanagementdiensten aan te bieden namens: 
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a. één aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsproductie-eenheid met 
een maximumcapaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW of een verbmiksinstallatie met een capaciteit groter dan of gelijk aan 1 MW: en b. een groep van één of meer aangeslotenen die beschikken over een elektridteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit kleiner dan 1 
MW of een verbruiksinstallatie met een capaciteit kleiner dan 1 MW. 

4. De aanvraag voor een erkenninp als CSP wordt schrifteliik en ondertekend door een bevoegd persoon inaediend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet volgens een door de netbeheerders gezamenlijk uit te geven 
model, 

!L Een erkenning als CSP wordt verleend nadat; a. de aanvrager met een één of meer aansluitingen met succes het prekwalificatieproces voor het leveren van tenminste één product op grond 
van bijlagen 11 en 12 heeft afgerond; en b. de netbeheerder zich ervan heeft vergewist dat de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als CSP te kunnen optreden. 

5. Een erkenning als CSP wordt verleend nadat; a. de aanvrager met één of meer aansluitingen met succes het prekwalificatieproces voor het leveren van tenminste één product op grond 
van bijlagen 11 en 12 heeft afgerond: b. de netbeheerder zich ervan heeft vergewist dat de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om als CSP te kunnen optreden. 

6. De netbeheerders stellen gezamenlijk de criteria op voor de vereisten als 
bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b. 

7. De netbeheerders stellen pre-kwalificatiecriteria op voor elk van de op orond van bijlagen 11 en 12 te leveren producten. 
8. Een erkenning als CSP wordt in ieder geval ingetrokken wanneer een CSP zijn verplichtingen iepens een of meer netbeheerder(s) niet nakomt. 
9. De netbeheerders stellen gezamenlijk de omstandigheden, criteria en 

procedures op die leiden tot de intrekking van een erkenning als CSP. 
Artikel 9,33 
1. De netbeheerders publiceren het volledige overzicht van specificaties voor de producten op grond van bjjlage 11 en 12, inclusief proceduresen pre- 

kwalificatiecriteria op de in artikel 9.8 bedoelde website. 
2. De netbeheerder geeft in de productspecificaties als bedoeld in het eerste lid tenminste aan hoe de wijze van verrekening zal plaatsvinden en OP welke 

termijn. Deze verrekening zal, gebaseerd zijn op tenminste de volgende gegevens: 
a. per onbalansverrekeningsperiode. het volume van biedingen redispatch per richting en de prijs van de geaccepteerde bieding bij producten op grond van bijlage 11: b. de hoeveelheid capaciteitsbeperking en de prils voor de beperking bij 

producten op grond van bijlage 12; 
Artikel 9.34 
1. Een CSP die namens een aangeslotene of een groep van aangeslotenen biedingen wil doen overeenkomstig de specificaties in bijlage 11. dan wel namens een aangeslotene of een groep van aangeslotenen wil bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie overeenkomstig de specificaties in bijlage 12 dient de aansluiting of de groep van bii die aangeslotenen horende aansluitingen bil de netbeheerder te pre-kwalificeren. 
2. Een groep van aansluitingen bestaat uit één of meer aansluitingen, 
3. Ten behoeve van de pre-kwalificatie van een groep van aansluitingen deelt de CSP de netbeheerder de EAN-codes mee van de in de groep deelnemende aansluitingen. Elke aansluiting die deel uitmaakt van een groep van aansluitingen voldoet tenminste aan de volgende yoorwaarden; a. de aansluiting maakt niet reeds deel uit van een andere groen van dezelfde of een andere CSP: 
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b. de allocatiemethode van de aansluiting, als bedoeld in 2.1.3 onderdeel s. van de Informatiecode elektriciteit en gas heeft de waarde: 1° "telemetrie ": of 
2° ''slimme-meter-allocatie". c. de maximumcapaciteit van een met de aansluiting aangesloten 
elektriciteitsproductie-eenheid is kleiner dan 1 MW; en d. de capaciteit van een met de aansluiting aangesloten verbmiksinstallatie is kleiner dan 1 MW. 

4 In aanvulling op het derde lid geldt de voorwaarde dat; a. voor elke aansluiting die deel uitmaakt van de groep in het aansluitingen register van de netbeheerder dezelfde BRP vermeld staat; en 
t indien de CSP met een groep van aansluitingen biedingen wil d-Qen als bedoeld in artikel 9.41, vierde lid, elke aansluiting deel uitmaakt van het desbetreffende congestiegebied. 

5. Ten behoeve van de pre-kwalificatie van een aansluiting deelt de CSP de netbeheerder de EAN-code mee van de aansluiting. Voor de aansluiting geldt 
dat: a. de maximumcapaciteit van een met de aansluiting aangesloten elektriciteitsproductie-eenheid of de capaciteit van een met de aansluiting aangesloten verbruiksinstallatie groter is dan of gelijk is aan 1 MW: en 
b. de aansluiting niet reeds bij een andere of dezelfde CSP is vermeld.' 

6. De netbeheerder beoordeelt mede op basis van het derde, vierde en vijfde lid of 
de CSP gerechtigd is met die aansluiting of groep van aansluitingen biedingen te doen overeenkomstig bijlage 11. dan wel met die aansluiting of groep van aansluitingen bij te dragen aan het oplossen van fysieke congestie 
overeenkomstig de specificaties in bijlage 12. 

7. De netbeheerder informeert de betrokken BRP over de opname van een aansluiting waarvoor hji balanceringsverantwoordelijkheid uitoefent in een portfolio van een CSP, 
8. De CSP geeft mutaties in de groepssamenstelling onverwijld door aan de netbeheerder. 
9. De netbeheerder voert bij elke hem op grond van het zevende achtste lid doorgegeven mutatie ertbij elke wijziging opgrond van de processen van de 

Informatiecode elektoeitett en gas van de in hef aansItutmQenfefflstef vastgelegde gegevens van een van de aansluitingen in eervgroep opnieuw de beoordeling als bedoeld in het vijfde zesde lid uit en stelt de CSP op de hoogte van het resultaat. 
10. De netbeheerder voert bij elke wijziging op grond van de processen van de 

Informatiecode elektriciteit en gas van de in het aansluitingenregister vastgeleqde gegevens van een van de aansluitingen in een groep opnieuw de 
beoordeling als bedoeld in het zesde lid uit en stelt de CSP OP de hoogte van 
het resultaat. 

Artikel 935 
4. 

2, 

1 

In afwijking van artikel 13.10 geldt voor de uitvoering van de regeling in de paragrafen 9.10 en 9,11 zonder uitzondering een grenswaarde van 1 MW voor de in de artikelen 13.12 en 13.14 bedoelde gegevensuitwisseling. 
In aanvulling OP artikel 13 12. zevende en achtste lid en artikel 13.14. zesde en 
aansluitingen als bedoeld in artikel 9.34 dat de gegevens als bedoeld in artikel 
13.12. zevende en achtste lid en artikel 13.14. zesde en zevende lid, tevens geaggregeerd oer groep worden aangeleverd door de CSP indien de CSP 
bijdraagt aan het oplossen van fysieke congestie op grond van bijlage 11 of op 
onderdeel a. inzet na gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt is afgesproken. 
In afwijking van artikel 13.12, achtste lid en artikel 13.14. zevende lid geldt voor de uitvoering van de regeling in de paragrafen 9.10 en 9.11 dat wijzigingen van de ter beschikking gestelde prognoses direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter beschikking worden gesteld indien de 
wijziging groter is dan 5% van de maximumcapaciteit dan wel van het maximaal 
af te nemen vermogen, of indien de wijziging groter is dan 1 |y|W, 
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4. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het tweede lid ter beschikking gestelde geaggregeerde prognose van de hoeveelheid van het net af te nemen vermogen dan wel op het net in te voeden vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder ter beschikking gesteld indien die wijzigingen groter zijn dan 1 MW 
5. Een wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het eerste en het tweede lid ter beschikking gestelde gegevens wordt direct na het bekend worden van die wijziging ter beschikkino nesteld van de netbeheerder indien die wiiziaina 

wordt geïnitieerd door het oplossen van fysieke congestie overeenkomstig artikel 9.41. vierde lid, dan wel artikel 945. vierde lid. 
Artikel 9.36 : 
1. Indien de CG-aanoeslotene afwijkt van de oo grond van artikel 9.35 en 

paragraaf 13.2 aangeleverde gegevens, wordt het vgrschil tussen die gegevens 
en de daadwerkelijk uitgewisselde energie op de desbetreffende aansluiting dan wel groep van aansluitingen per onbalansverrekeningsperiode verrekend met de netbeheerder tegen een oriis per MWh. hierna te noemen de 
congestiesanctie. De congestiesanctie bestaat uit een per congestiegebied te bepalen vaste prijscomponent en een variabele component. 

2. _ De netbeheerder publiceert per congestiegebied de vaste prijscomponent op de in artikel 9.8 bedoelde website bij het in artikel 910. vierde lid, bedoelde 
onderzoeksrapport. 

23. De variabele component is gelijk aan, indien de in het eerste lid bedoelde verschil tussen de op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13,2 aenqeleverde gegevens en de daadwerkelijk uitgewisselde energie te verrekenen hoeveekterd 
het karakter heeft van: a. het invoeden van energie, de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode geldende landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter invoeden aangevuld met de financiële ondersteuning die de CG-aangeslotene OP basis van het geproduceerde 

elektriciteitsvolume ontvangt. Indien de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode geldende landelijke onbalanspriis voor 
onbalans met het karakter invoeden negatief is, dan bedraagt de variabele component € 0.00: b. het afnemen van energie, de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalansprijs voor onbalans met het karakter afnemen dan wel de geldende dav-aheadclearinqpriis indien deze hoger is. of c. het afnemen van energie en indien de fallback procedure is toegepast als bedoeld in artikel 12.16 of als bedoeld in artikel 44 van de Verordening (EU) 
2015/1222 (GL CACM), de voor de desbetreffende onbalansverrekeningsperiode landelijke onbalanspriis voor onbalans met 
het karakter afnemen dan wel de geldende referentie biedzone prijs indien 

3. De CG-aangeslotene betaalt de congestiesanctie aan de netbeheerder. 
S 9.10 Nadere voorwaarden voor marktaebaseerd conaestiemanaaement 
Artikel 9.37 
1. Deze paragraaf bevat de uitvoeringsregels voor marktgebaseerd conpestiemanaaement 
2. De aangeslotene kan de uitvoering van de regeling van deze paragraaf overdragen aan een CSP. 
3. fen CSP dient voor elke aansluiting of oroep van aansluitingen waarmee hij 

biedingen overeenkomstig bijlage 11 wil doen, dan wel waarmee hij wil bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie overeenkomstig bijlage 12 
daartoe OP grond van artikel 9.34 gerechtigd te zijn, 

Artikel 9.38 
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Indien de netbeheerder vermoedt dat één of meer bii het biedproces betrokken aangeslotenen of CSP's uitzonderlijk afwijkende biedingen overeenkomstig de specificaties biilaoe 11 doen waardoor het biedprores als bedoeld in artikel 9.41 mogeliik ondoelmatig verloopt, meldt de netbeheerder dit vermoeden aan de Autoriteit Consument en Markt. 
Artikel 9.39 
1, Voor de uitvoering van de regeling van deze paragraaf kan de netbeheerder nadere voorwaarden stellen aan de mate waarin de overeenkomstig artikel 9.35 aan te leveren gegevens overeenkomen met de realisatie alvorens biedingen overeenkomstig bijlage 11 van of namens de desbetreffende aangeslotene(n) te accepteren. 
2. De netbeheerder publiceert op de in artikel 9.8 bedoelde website oer congestiegebied het tijdstip waarop overeenkomstig artikel 9.41. vijfde lid, biedingen ten uiterste afgeroepen worden. 
Artikel 9.40 

De netbeheerder voert dageljjks de procedure uit zoals beschreven in artikel 9.41. 
Artikel 9.41 
1. Mede op basis van de gegevens die de netbeheerder ontvangt op grond van artikel 9.35 en paragraaf 13.2 bepaalt de netbeheerder of de van toepassing 

zijnde operationele veiligheidsgrenzen de volgende dag in het congestiegebied kunnen worden gehandhaafd. 
2. De netbeheerder publiceert uiterljik om 15:30 uur voor welke tijdsblokken de volgende dag hij biedingen verwacht. 
3. De in het tweede lid bedoelde biedingen worden uiterlijk 16:00 uur bij de netbeheerder inoediend. 
4. De netbeheerder brengt de benodigde capaciteit in overeenstemming met de 

beschikbare capaciteit met behulp van het hem overeenkomstig bet derde lid gf artikel 9.1. tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of met behulp van het op grond van artikel 9.1. eerste lid ter beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate-sluitingstiid van de day- 
aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken en. indien het de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in artikel 9.19 bedoelde vermogen. 

5. Aangeslotenen en CSPs waarvan een bieding overeenkomstig het vierde lid is afgeroepen, ontvangen hiervan uiterlijk op het overeenkomstig artikel 9.39. 
tweede lid, gepubliceerde tijdstip bericht. 

6. De netbeheerder roept per onbalansverrekeninosperiode per afgeroepen bieding dan wel opgedragen capaciteitsvermindering een gelijke hoeveelheid vermogen af buiten het conoestiegebied. Hij maakt daarvoor gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1. tweede en derde lid, ter beschikking gestelde vermogen of met behulp van het op grond van artikel 9,1, eerste lid ter 
beschikking gestelde vermogen indien op grond van bijlage 12 inzet na gate- sluitingstijd van de dav-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport van het ter beschikking gestelde vermogen is afgesproken en, indien het de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreft, tevens van het in 
artikel 9.19 bedoelde vermogen. 

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, vierde lid, volgt de netbeheerder bij wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens de stappen als bedoeld in het eerste, vierde, vijfde en zesde lid. 
Artikel 9.42 
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De netbeheerder publiceert maandelijks op de website als bedoeld in artikel 9.8. het de voorgaande maand totaal afaeroepen vermanen per dag. De netbeheerder maakt daarbij onderscheid tussen vermogen OP grond van bijlage 12. ingezet voor het sluiten van de dav-aheadmarkt en het overeenkomstig artikel 9.41 vierde lid, ingezette vermogen, pet-daa. Tevens zal de netbeheerder 
aanoeven wanneer bij de selectie van een energie- of vermooensproduct andere redenen dan kosteneffectiviteit een rol hebben gespeeld en deze keuze motiveren. 

§9.11 Nadere voorwaarden voor verplicht conaestiemanaaement 
Artikel 9.43 
1. Deze paragraaf bevat de uitvoeringsreqels voor verplicht congestiemanagement 
2 Een CSP dient voor elke aansluiting of groep van aansluitingen waarmee hii biidiaaipt aan het pulossen van fysieke congestie overeenkomstig in bijlape 12. daartoe op grond van artikel Q.iM oerechtiod te ziin. 
3. Behoudens de in het vierde lid genoemde uitzonderingen is verplicht conqestiemanagement van toepassing op alle aangeslotenen in een ronoestieqebied. waarbij geldt dat aan aangeslotenen die op grond van artikel 9.1. eerste lid bijdragen aan het oplossen van fysieke congestie in het desbetreffende conqestiegebied geen grotere beperking wordt opgelegd dan met hen op grond van biilaoe 12 is overeengekomen. 
4. Verplicht conpestiemanagement is niet van toepassing oo aansluitingen in het desbetreffende conpestiegebied: a. van vitale processen zoals gepubliceerd door de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale- infrastructuur/overzicht-vitale-processen): en 

 van installaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen, ziekenhuizen en openbaar vervoersbedrijven waarbij het substantieel en ongepland wijzigen 
van het beschikbare transportvermogen direct van invloed is op het functioneren van maatschappelijke voorzieningen. 

5. Ten behoeve van een juiste uitvoering van het in deze paragraaf bedoelde proces, brengen aangeslotenen die beschikken over een aansluiting in het congestiegebied waarop het vierde lid van toepassing is. de netbeheerder 
daarvan op de hoogte. 

6. Bij het uitvoeren van verplicht congestiemanaoement. werkt de netbeheerder 
op volgorde: jh bij het beperken van invoeding, van kosteneffectwiteit van: 4°. de op orond van artikel 9.1. eerste lid, overeenkomstig b^lage 12 

2°- deep grond van artikel 9.44 verschuldigde verooeding 
van kosteneffectiviteit van de op grond van artikel 9.1. eerste lid, overeenkomstig biilaoe 12 overeengekomen vergoeding en de op grond 
van artikel 9.44 verschuldigde vergoeding; en k—bii het beperken van afname; 44 van de op grond van artikel 9.1. eerste lid, overeenkomstig bijlage T2 overeengekomen prijzen, van kosteneffectiviteit, en 2°. van non-discriminatoire toewijzing; van toerbeurtsgewiize toewijzing, waarbij de netbeheerder een ondergrens 
stelt aan het gecontracteerd en beschikbaar gesteld transportvermogen van in aanmerking komende aansluitingen, welke ondergrens van te voren bekend gemaakt wordt op de in artikel 9.8 bedoelde website. 

7. Indien het conoestiegebied een net van een andere netbeheerder omvat maken 
de betroken netbeheerders, onverminderd artikel 9.1. zevende lid, afspraken over de uitwisseling van de voor de uitvoering van deze paragraaf benodigde gegevens en indien nodig over de uitvoering van deze paragraaf. 

Artikel 9.44 
1. Voor het uitvoeren van een overeenkomstig artikel 9.45. vierde lid, opgedragen beperking betaalt de netbeheerder een verooeding die: a. indien de beperking het invoeden van energie betreft niet hoger is dan het in artikel 13. zevende lid, van Verordening (EU) 2019/943 beschreven 

minimum: de aangeslotene toont daartoe met bewijsstukken de eventuele 
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misgelopen ondersteuning aan; en b. indien de beperking het afnemen van energie betreft gelijk is aan 0 gelijk is 
aan de overeenkomsstig artikel 8.8 bepaalde compensatievergoeding; 

i De financiële verrekening als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. vindt plaats: 
a, voor de vergoeding van de misgelopen netto-inkomsten van de verkoop op de day-aheadmarkt uiterliik 30 dagen na afloop van de desbetreffende kalendermand: en 
b, voor de vergoeding financiële ondersteuning die zou zijn ontvangen zonder de opgedragen beperking na afloop van het desbetreffende kalenderjaar, en uiterliik 60 dagen nadat de aangeslotene de informatie 

over de definitief vastgestelde financiële ondersteuning aan de netbeheerder heeft verstrekt. 
Artikel 9.45 
1 De netbeheerder voert dapeljiks de procedure zoals beschreven in het tweede 

tot en met het vijfde lid uit. 
2. Mede OP basis van de gegevens die de netbeheerder ontvangt OP grond van artikel 9.3S en paragraaf 13.2 bepaalt de netbeheerder of de van toepassing zijnde operationele veiligheidsgrenzen de volgende dag in het congestiegebied kunnen worden gehandhaafd. 
3. De netbeheerder publiceert uiterlijk om 4545 15:30 uur of de volgende dag in (een deel vanl het conoestieoebied congestie verwacht wordt. 
4. De netbeheerder draagt met in achtneming van artikel 9.43 aangeslotenen op 

hoeveel zij per onbalansverrekeningsperiode de volgende dag meer of minder dienen in te voeden dan wel te verbruiken. 
5. De netbeheerder roept oer onbalansverrekeningsperiode per opgedragen actie overeenkomstig het vierde lid een gelijke hoeveelheid vermogen af buiten het congestiegebied. Hij maakt daarvoor gebruik van het hem overeenkomstig artikel 9.1 ter beschikking gestelde vermogen. 
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2. vierde lid, volgt de netbeheerder bij wijzigingen van de in het tweede lid bedoelde gegevens de stappen als bedoeld in het vierde en vijfde lid. 
Artikel 9.46 
1. Indien een aangeslgtene drie keer de opdracht van de netbeheerder overeenkomstig artikel 9-45. vierde lid, niet na komt, is de netbeheerder gerechtigd de aansluiting fysiek aan te passen ten einde de capaciteit van de aansluiting in overeenstemming te brengen met de capaciteit die ten maximale toenestaan kan worden ten einde de operationele veiligheidsorenzen te 

waarborgen. 
2. De in het eerste lid bedoelde aanpassing wordt bij het beëindigen van conoestiemanaoement. als bedoeld in artikel 9.34. tweede lid, ongedaan gemaakt. 

Aan de Netcode elektriciteit worden een drietal bijlages toegevoegd: 
[26-03-2020] voorste) BR-2019-1624 Bijlage 11 
[02-04-20211 BR-2021-1794 1. Met een bieding redispatch biedt de door de aangeslotene aangewezen CSP 

aan om op een gespecificeerde locatie op te regelen of af te regelen ten opzichte van een prognose voor die locatie. 
2. Een bieding redispatch voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden: a. minimumhoeveelheid: 100 kW; h- minimumduur van de leveringsperiode: 1 onbalansverrekeninosperiode: 

c. indien de duur van de leveringsperiode meer dan één onbalansverrekeningsperiode omvat, ziin de onbalansverrekeningsperiodes 
aansluitend. d. afroepbaar en wiizigbaar tot drie onbalansverrekeningsperiodes voor de eerste in de bieding genoemde onbalansverrekeningsperiode; e. de bieding bevat de locatie waar de dienst geleverd wordt: 
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f. het geboden vermogen is zowel geheel als gedeeltelijk afroepbaar: 
O de bi eding is na afroep niet meer veranderbaar: h. het afgeroepen vermopen is vanaf het begin van de eerste onbalansverrekeningsperiode van de leveringsperiode volledig beschikbaar: en i. de levering van het vermopen is gestopt vanaf het einde van de laatste onbalansverrekeninnsperiode van de leveringsperiode. 

3. De bieding redispatch bevat minimaal de volpende variabele kenmerken: a. de prils in €/MWh: 
t de locatie met EAN-code(s); c. het vermogen in MW per onbalansverrekeninpsperiode: 
d. de richting: e. de leveringsperiode in onbalansverrekeningsperiode(s): en f. het vermogen dat ten minste afaeroepen dient te worden. 

4. De netbeheerder specificeert bü elk op bieding redispatch gebaseerd product tenminste; a. of dit beschikbaar is voor zowel één aansluiting als voor groenen van aansluitingen; 
b. of bij afroep van de bieding een onbalanscorrectie van de BRP van de aansluiting toeaepast wordt, of dat de afroep als handel met een specifieke 

BRP genomineerd wordt.' c. de wijze van activering door de netbeheerder; ri. het tijdstip vanaf en tot welke biedingen gedaan kunnen worden: en 
e. de wijze waarop de netbeheerder de levering van het product valideert, 

5. De netbeheerder en de door de aangeslotene aangewezen CSP kunnen een contract aangaan voor redispatchcapaciteit. Een contract voor redispatchcapaciteit specificeert een plicht voor de door de aangeslotene aangewezen CSP om voor de duur van het contract op verzoek van de 
netbeheerder biedingen redispatch te doen tegen de in het contract overeengekomen voorwaarden. 

Bijlage 12 
1. Met het afzien van het gebruik van het gecontracteerde dan wel ter beschikking gestelde transportvermooen. hierna capaciteitbeperkino genoemd, biedt een aangeslotene aan om gedurende een afoesoroken periode zijn transportbehoefte te beperken tot een afoesproken capaciteit. 
2. Capaciteitsbeperking is gebaseerd op een tussen de netbeheerder en de aangeslotene af te sluiten contract. 
3. Het aan de inzet van capaciteitsbeperking ten grondslag liggende contract, geeft uitdrukking aan tenminste de volgende variabele kenmerken: a. de maximaal te gebruiken transportcapaciteit: b. of de reductie permanent geleverd wordt of gedurende af te spreken 

periodes: c. de phis in € per MW voor de afoesproken reductie: ri de locatie met EAN-codefsl van de aansluiting: 
a de contractperiode. 

4. Capaciteitsbeperking kan worden afoesproken voor één aansluiting of voor een groep van aansluitingen. 
5. De levering capaciteitsbeperking wordt aan de hand van meetgegevens geverifieerd. 
6. De netbeheerder specificeert bij elk op capaciteitsbeperking gebaseerd product tenminste: a. of inzet na gate-sluitinastijd van de dav-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport van het ter beschikking gestelde vermogen mggelijk is en zo ja. of 1° een onbalanscorrectie van de BRP van de aansluiting toeoepast wordt: 

of 2°. dat de afroep genomineerd wordt als handel met een specifieke BRP. b. de wijze van activering door de netbeheerder: en 
c. de wijze waarop de netbeheerder de levering van het product valideert. 
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7. Inzet na gate-sluitingstiid van de riav-aheadmarkt op de dag voorafgaande aan het transport van hpt ter beschikking gestelde vermogen heeft het karakter van een bieding redispatch overeenkomstig bijlage 11- Netbeheerder en aangeslotene komen de voorwaarden overeen die gelden voor deze bieding. 

[02-04-2021] BR-2021-1794 

[02-04-20211 BR-2021-1794 

Ten behoeve van de technische analyse van het conaestieaebied. neemt de netbeheerder ten minste de volgende elementen op in het onderzoeksrapport: a. een overzicht van de ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het (del betreffende deelnetftenl tot het moment waarop het (de) netiten) zodanig verzwaard gewijzigd of uitgebreid is (zijn! dat er geen sprake meer is van een tekort aan aanwezige transportcapaciteit.' b. een voorspelling van het belastinqpatroon op de kritieke netcomponentlenl. inclusief de externe omstandigheden waarmee bij de 
voorspelling rekening is gehouden gedurende de periode waarvoor fysieke congestie wordt verwacht: 

£i een onderbouwde schatting van de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh per iaar. die op moment van publicatie naar verwachting niet kan worden getransporteerd wanneer er geen congestiemanaoement wordt 
d. een onderbouwde schatting van de hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh per iaar. die op moment van publicatie naar verwachting wel kan worden getransporteerd wanneer er geen conoestiemanaoement wordt toeoepast. 

2. Ten behoeve van de marktanalyse van het conoestiegebied. neemt de netbeheerder ten minste de volgende elementen OP in het onderzoeksrapport: 
a, de wiize waarop de netbeheerder partijen welke geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan congestiemanaoement en voldoen aan de gestelde voorwaarden heeft betrokken in het onderzoek naar de mooeliike toepassing van marktoebaseerd congestiemanagennent: b. het aantal potentiële deelnemers aan congestiemanaoement en de wiize waarop de netbeheerder dat heeft vastoesteld: c- het vermogen in MW dat naar schatting in totaal beschikbaar is voor capaciteitsbeperking of redispatch op de meest kritische momenten van verwachte congestie: d. de hoeveelheid elektriciteit, uitoedrukt in MWh per jaar, die door de aangeslotenen in het deelgebied naar verwachting kan worden aangepast op basis van redispatch-biedingen. lange termijn contracten en een combinatie van beide gedurende de periode waarvoor fysieke congestie 

wordt verwacht. 
3. In het geval uit de elementen zoals bedoeld in het eerst lid, onderdeel b en het tweede lid, onderdeel d en e bedrijfsgevoelige informatie afgeleid zou kunnen worden, zorgt de netbeheerder ervoor dat er op de in artikel 9.8 bedoelde website een publieke versie van het onderzoeksrapport gepubliceerd wordt 

waarin dit risico weggenomen is. Een volledige versie van het I worden. 

Artikel 10.17 van de Netcode elektriciteit wordt als volgt gewijzigd: 
[01-08-2013] besluit 103834/122 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 

Artikel 10.17 
[...] 

[01-08-2013] besluit 103834/122 
[12-05-2016] besluit 2016/202148 
[01-02-2019] besluit UIT/502876 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

netbeheerders, ieder voor het eigen net, leggen de in het eerste lid bedoelde 
tweede lid. per onbalansverrekeningspebode vast in separate dagrapporten. 
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[01-08-20131 besiuil 103834/122 
[12-05-20161 beslui! 2016/202148 
[01-02-2019] besiuil UIT/502876 
[26-03-2020] voorstel BR-2019-1624 

9. Waar in het tiende tot en met twaalfde lid BRP staat, moet, ten behoeve van congestiemanagement zoals bedoeld in paragraaf 9.2 de paragrafen 9.9 tot en met 9.11. ook CG-aangeslotene worden gelezen. 

De Begrippencode elektriciteit wordt gewijzigd door een aantal definities toe te voegen en de definitie 
voor CG-aangeslotene te wijzigen: 
[02-04-2021] BR-2021-1794 Aanwezige transportcapaciteit 

De maximale capaciteit dat een net aan kan, met inachtneming van de van toepassing zijnde netontwerpcriteria en operationele veiligheidsgrenzen 

[02 04-2021] BR-2021-1794 Benodigde transportcapaciteit 
De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van alle gecontracteerde aangeslotenen in een (deel)net te voldoen, als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas 

[02-04-2021] BR-2021-1794 Beschikbare transportcapaciteit 
Het deel van de aanwezige transportcapaciteit welke niet wordt ingezet om aan de benodigde transportcapaciteit te voldoen. De beschikbare transportcapaciteit is gelijk aan het verschil tussen de aanwezige transportcapaciteit en de benodigde transportcapaciteit. 

[2807-2010] besiuil 103388/12 
[12-082016] besiuil 2016/202149 
[22-12-2018] besiuil 18/032994 
[28082020] voorstel BR-2019-1624 

[28082020] voorstel BR-2019-1624 

CG-aangeslotene: Ren aangeslotene waarvoor Netcode elektriciteit rs-afgeroepen; Een aangeslotene of CSP waarvan een bieding overeenkomstig artikel 9.40. vierde lid is afgeroepen dan wel waarvoor een capaciteitsbeperking overeenkomstig artikel 9.40 vierde lid, of artikel 9.44. vierde lid, is 
opgedragen. W esp 
Een marktdeelnemer die namens een aangeslotene of een groep van aangeslotenen 
congestiemanagementdiensten levert aan een netbeheerder. 

[02-04-2021] BR-2021 1794 Gevraagde transportcapaciteit 
j De transportcapaciteit nodig om aan de vraag naar transport van één individuele aangeslotene, namelijk de aanvrager, te voldoen. 
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