
  

 

Autoriteit Consument & Markt 

per e-mail verzonden aan:  consultatie@acm.nl 

 

Datum:  3 november 2022 

Ons kenmerk:  22-11-04 

Uw kenmerk:  Zaaknr. ACM/22/178980 

 

 
 
 
Betreft: Consultatie alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (UIOLI) 

 

 
Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij treft u de reactie van AVR Afvalverwerking B.V. aan op de consultatie alternatieve 

transportrechten en ‘use it or lose it’(UIOLI). Bij de door ons relevante vragen hebben wij 

hieronder puntsgewijs onze reactie toegevoegd. 

 

8)  Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder 

welke voorwaarden?  

Neen, de aard van de bedrijfsvoering van AVR biedt hier geen mogelijkheden voor. In het 

algemeen zijn tijdsgebonden transportrechten voor baseload-bedrijven niet aantrekkelijk. 

 

11) Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u 

uw antwoord toelichten?  

Voor AVR is het vooral van belang te constateren dat de ACM conform punt 32 de bestaande 

rechten respecteert van contracten voor vaste transportrechten. Het tekstvoorstel van UIOLO 

volgens artikel 7.18 lijkt hier echter aan te tornen door het eenzijdig opzeggen van deze 

contractvorm. Aangezien de Netcode straks bepalend is, is het van belang dat de tekst in artikel 

7.18 expliciet aansluit bij de duiding dat contracten met vaste transportrechten worden 

gerespecteerd. 

Graag wijzen wij ook op het ontbreken van een inventarisatie van de maatschappelijke effecten 

voor bestaande gebruikers door de onzekerheid van een netaansluiting die gecreëerd wordt bij 

het introduceren van UIOLI. 
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Bij de interpretatie van het non-discrimatie beginsel zal ook het gebruik van transportcapaciteit in 

geval van specifieke buitengewone bedrijfssituaties, als bijvoorbeeld back up / black start, waarin 

bedrijven niet flexibel kunnen zijn (noodvoorziening) beoordeeld dienen te worden 

 

20) Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden 

geïntroduceerd?  

Indien vaststaat welke uren dit betreffen kunnen tijdgebonden transportrechten hier van 

toepassing zijn. Als deze 600 uur willekeurig, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, niet 

planbaar zijn, zijn tijdgebonden transportrechten niet bruikbaar. In dat licht bezien zou het ons 

inziens onterecht en onjuist zijn het 600 uur tarief af te schaffen. Belangrijk voor de netbeheerder 

is inzicht over onder welke omstandigheden betreffende aansluitingen worden benut.  

De 600 uur regeling is naar onze mening noodzakelijk om in niet planbare afwijkende 

bedrijfssituaties wel gebruik te kunnen maken van de transportcapaciteit. Bijvoorbeeld in het geval 

van black out / black start voorzieningen, trips van turbines en verandering van afnameprofiel bij 

stoomklanten. 

 

21) Is invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele 

invoering van alternatieve transportrechten?  

Zeker in het geval van wisselende transportbehoefte zoals bij wind en zon, zonder opslag, zou dat 

een eerlijker speelveld kunnen betekenen ten opzichte van producenten die ‘rond de klok’ 

leveren. Het moge duidelijk zijn dat per MW aan aansluitvermogen, variërende producenten een 

minder efficiënt gebruik maken van het net ten opzichte van producenten die ‘rond de klok’ 

leveren. Verder is van belang dat de producent reeds voor de aansluiting heeft betaald en de 

afnemer betaalt de transportkosten. Dit zou leiden tot een ongewenste dubbele heffing. 

 

25) Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij 

het afsluiten van alternatieve transportrechten?  

Een technische voorziening waarbij een partij in het uiterste geval kan worden afgeschakeld, zien 

wij als uitzonderlijk problematisch en moet te allen tijde zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Afhankelijk van lopende bedrijfsprocessen kunnen immers forse schades en zeer onveilige situaties 

ontstaan. De zogenoemde ‘technische grens’ wordt in het document niet nader uitgelegd, maar 

wij schatten in dat dit te maken heeft met de afzekering of aanpassing van de 

vermogensautomaat.  

Kabels of transformatoren vervangen omdat ze teveel transport toelaten, lijkt ons namelijk 

helemaal niet realistisch. Dat betekent daarmee dat een partij ook het risico loopt als er ‘een lamp 



 

 

teveel aangaat’, helemaal in het donker te komen te zitten. Van de genoemde opties zien wij 

financiële consequenties als enige realistische van de zijde van de aangeslotene. Dat neemt echter 

niet weg dat de netveiligheid daarmee nog niet gewaarborgd is. De enige mogelijkheid daartoe is 

het borgen van voldoende netcapaciteit. Door de begrenzing op netveiligheid en de daarbij 

behorende technische borging maakt dat ‘back up / black start’ via flexibel contract de facto 

onmogelijk gemaakt wordt. Dit pleit er óók voor dat de 600 uur regeling gehandhaafd blijft 

 

 

Wij concluderen dat de randvoorwaarden voor UIOLI eerst volkomen helder dienen te zijn. Thans 

is dat niet het geval en ondersteunen wij een UIOLI-concept op basis van hetgeen nu bekend is, 

dan ook zeer zeker niet.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Director Energy&Residues 




