
Marktconsultatie alternatieve transportrechten en UIOLI  
 

1. Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere 

benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoorden toelichten?  

Ja, met alternatieve transportrechten maak je het mogelijk voor partijen om het net te gebruiken op 

de daluren waarop er veel ruimte is in het net. deze flexibele partijen zijn voor concurrentie of 

rendabiliteit afhankelijk van lage transporttarieven, daar bieden alternatieve transportrechten een 

mogelijkheid voor. Tegelijkertijd helpt het bij het beter benutten van het net omdat assets zoals 

opslagsystemen dan uit kunnen in hun business case maar wel begrensd zijn in het feit dat zij het net 

niet extra mogen belasten. Deze batterijen en andere flex middelen kunnen vervolgens ingezet 

worden om het net te ontlasten op piekmomenten door bij te dragen aan lokale balancering. 

Tegelijkertijd moet er wel scherper gemaakt worden hoe deze alternatieve transportrechten zich 

verhouden tot congestiemanagement en het ophogen van technische en financiële grenzen.  

Use-it-or-loose-it kan ook helpen bij een efficiëntere benutting van het net. Hoewel netbeheerders 

op basis van fysieke congestie geen partijen meer mogen toelaten moeten ze in hun 

netberekeningen altijd toch er rekening mee houden dat partijen die wel een aansluiting hebben 

maar die niet of maar voor de helft gebruiken dat toch ineens gaan doen. Deze worden dus ook 

meegenomen in het bepalen van de technische grens voor congestiemanagement. Kortom er nemen 

dan partijen een plekje in van iemand die nu wel het net zou willen gebruiken. Met een juiste 

invulling kan use-it-or-loose-it dus leiden tot efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet.  

2. Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactie 

toelichten?  

Nee, de koppeling met wanneer je een vergoeding krijgt mist, dus wanneer er congestiemanagement 

wordt toegepast. Ook mis ik een uitleg over de technische en financiële grens van 

congestiemanagement. Tegelijkertijd roept dit ook de vraag op waarom moet je Use-it-or-loose-it 

toepassen als er pas sprake is van congestie bij fysieke congestie? Wordt er met ‘fysieke netbelasting’ 

dan bedoeld de netbelasting die berekend wordt door gebruik te maken van: gecontracteerd 

vermogen, geschatte gelijktijdigheid van transport en het werkelijke netgebruik van afnemers?   

Daarnaast is het van expliciet belang om te benadrukken dat vaste transportrechten ten alle tijden 

eerst aangeboden zullen moeten worden als er ook alternatieve transportrechten mogen worden 

aangeboden. Vast is de standaard en alternatief is een optie wanneer vast niet past bij jouw eigen 

situatie.  

3. Mist u vormen van alternatieve transportrechten? Zo ja, welke?  

Gedeelde transportrechten via een virtueel stroomnet (SADC). In dat geval sluit je met meerdere 

partijen die op hetzelfde onderstation zijn aangesloten maar niet op dezelfde kabel zitten (geen cable 

pooling dus) samen een ATO af met de netbeheerder waar bij je afspreekt dat je gezamenlijk niet 

boven een bepaald afgesproken maximum van transport komt. Dit zouden zogenaamde ‘groeps-

ATO’s’ zijn. 

4. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? 

Nee er wordt helemaal niet gesproken op enig recht op transport. In het aller ergste geval zit het net 

helemaal vol, ook op de daluren met firm aangeslotenen. Deze krijgen volgens de beschrijving 

Openbaar

https://www.sadc.nl/eerste-bedrijven-schiphol-trade-park-aangesloten-op-uniek-virtueel-stroomnet/


voorrang op non-firm aangeslotenen. Partijen met een non-firm ATO moeten in hun risicoanalyse 

rekening houden met het feit dat je de aansluiting mogelijk nooit kan gebruiken omdat het net 

helemaal vol zit. Dat maakt iedere business case onbetaalbaar.  

Er wordt gesteld dat ACM een lager transporttarief overweegt, maar dat is alleen van toepassing 

voor afnemers. Waarom zou een producent vrijwillig een non-firm ATO willen afsluiten als je er geen 

enkel baat bij hebt. Waarom zou een producent niet gewoon kiezen voor een 

capaciteitsbeperkingscontract? Effect is hetzelfde: je wordt afgeschakeld op pieken, alleen je krijgt 

ervoor betaald.  

Daarnaast wordt er niet aangegeven dat dit geen invloed heeft op de toepassing van 

congestiemanagement met de 150% regel. Dat is wel een belangrijke.  

5. Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor 

flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  

In de twee opties zie je een worsteling met hoe ga je om met situaties waar helemaal geen congestie 

is. In het ene geval zou dat betekenen dat je lagere transportkosten hoeft te betalen maar omdat er 

geen congestie is kan je volledig gebruik maken van het net en is dat dus in feite oneerlijk voor die 

partijen die een firm contract hebben. In feite heeft iemand met een non-firm contract dezelfde 

rechten als iemand met een firm contract. Moeten de partijen met een firm contract dan meer gaan 

betalen? In de tweede optie is het weer vreemd dat hoewel er ruimte is op het net, dat je dan niet 

daar gebruik van mag maken. Dit is een erg infrastructuur beredeneerd denkbeeld. Het lijkt erg 

onlogisch om een partij voor zijn eigen business niet op het net te laten puur en alleen omdat het 

anders niet eerlijk is voor andere. Partijen lopen hierdoor onnodig inkomsten mis die ten kosten gaan 

van de economie. Een alternatief is wellicht om ze toch een kleine fee te laten betalen als ze toch op 

piekmomenten op het net willen.   

Je ziet hier de enorme onzekerheid ontstaan, de mate waarin jij gebruik kan maken van je 

alternatieve transportrecht hangt af van wanneer andere stroomgebruiken, of er andere partijen 

eenzelfde contract afsluiten, wanneer een net wordt uitgebreid en is er dus een mogelijkheid voor 

nul recht op transport. Zonder een duidelijke zekerheid in bijvoorbeeld vollasturen per 24 uur lijkt 

het een concept dat onmogelijk gaat vliegen.  

Er wordt ook niet besproken dat er inzicht moet worden geboden door de netbeheerder in de 

ontwikkeling van de ‘non-firm’ energie die een partij naar alle waarschijnlijkheid kan afnemen de 

komende jaren. Je zou bijvoorbeeld jaarlijks inzicht kunnen geven hoeveel gebruik je waarschijnlijk 

van de aansluiting kan maken het komende jaar.  

6. Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke 

gevallen? Zo nee, waarom niet?  

Nee. Je hebt nul recht op transport waardoor het financieringsrisico oneindig hoog is.  

7. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? 

Heldere omschrijving, maar er mist nog iets. Het is hierbij wel belangrijk dat de netbeheerder deze 

contracten in congestiegebied kan afgeven voor de uren dat er nog ruimte bestaat op het net 

volgens de berekeningen. Wanneer je een tijdsgebonden contract aan gaat maar je gebruikt alleen 

energie in de piekuren dan heeft heet tijdsgebonden contract voor het systeem niet of nauwelijks 

nut. In die gevallen zou een lager nettarief dan ook niet logisch zijn.   



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

welke voorwaarden?  

Dit is een stuk aantrekkelijker voor bv Nederland omdat je duidelijkheid en zekerheid hebt over 

transport in de gewenste netvlakken. Wanneer een partij voldoende zeker weet dat hij alleen 

bepaalde tijdsvlakken elektriciteit wil gebruiken dan is dit een goede optie. Wel onder de voorwaarde 

dat ik daar dan een lager transporttarief voor hoef te betalen en partijen die base-load willen 

afnemen wat nu niet past vanwege netcongestie in de wachtrij mag passeren.  

9. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten?  

Ik vraag me af in hoeverre een partij gebruik zou maken van de optie waar je nog aanvullend flexibel 

transportvermogen afneemt. Je recht op transport is daarop 0, daar zul je rekening mee moeten 

houden en dat deel moet je eigenlijk vanuit gaan dat je die niet gaat gebruiken. Schuurt dit dan gelijk 

ook niet weer aan een use-it-or-loose-it principe? Iemand heeft een baseload en doet daarboven op 

nog iets met flexibel transportvermogen voor het geval dat hij het ooit eens wil gebruiken maar 

gebruikt het nooit. Een goede business case kan niet gebaseerd zijn op 0 recht op transport. Je moet 

ook hier dan weer recht hebben op gebruik een x aantal vollasturen per dag.   

De andere optie samen met tijdsgebonden vaste rechten lijkt een logischere.   

10. Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en 

welke combinatie? Zo nee, waarom niet?  

Een combinatie met tijdsgebonden contract zou dat wel kunnen zijn, maar flexibel niet. Zie vraag 9. 

Interessant voor afnemer die deels baseload wil afnemen en voor deel flexibel waarbij het totale 

project van de grond kan komen door de korting op de transportkosten.   

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

Bij non-discriminatie geldt dat je netgebruikers bij gelijke situaties gelijk moet behandelen. Als het 

niet gaat over dezelfde situaties dan maak je onderscheid, dat is geen discriminatie. In het geval van 

alternatieve transportrechten gaat het om een andere situatie omdat de nieuwe aangeslotene de 

congestie niet verergerd. Alternatieve transportrechten botsen hierbij echter wel met de invulling 

van congestiemanagement. Volgens de nieuwe code congestiemanagement moet er aangesloten 

worden ook boven 100% belasting van de capaciteit tot wel 150%. De regels van 

congestiemanagement en alternatieve transportrechten moeten in dat opzicht wel op elkaar 

aansluiten. Partijen met alternatieve transportrechten mogen dus alleen voor in de wachtrij als 

andere partijen die een firm-contract afsluiten ook niet volgens de geldende congestiemanagement 

regels op het net gelaten mogen worden. Dit vraagt overigens wel om strakke monitoring of en 

wanneer een congestiemanagement grens bereikt is.  

Hier wordt non-discriminatie als uitgangspunt voor de tarieven niet genoemd. Er moet heel scherp 

worden nagedacht hoe je eerlijk omgaat met partijen die een non-firm contract afsluiten en 

vervolgens wel oneindig gebruik kunnen maken van hun aansluiting omdat er geen congestie is en 

dat ook niet te verwachten valt de komende tijd. Het risico bestaat dat partijen speculeren dat een 

bepaald netvlak nog lang geen congestie heeft en anders vragen ze snel toch een firm contract aan 

als het gebied vol dreigt te lopen. Kortom het omgaan met non-discriminatie in tarieven is belangrijk 

waarbij je betaald voor het daadwerkelijke recht dat je hebt gekregen. Dit kan door een 

tariefcomponent ‘beschikbaar gestelde non-firm capaciteit’ in te stellen om tarieven non-

discriminatoir te maken. Uiteindelijk zou het overal effect moeten worden dat door non-firm 



contracten af te sluiten ook de kosten voor firm transporrechten naar beneden gaan. Immers zijn er 

dan meer betalende gebruikers voor hetzelfde net.  

12. Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en 

waarom?  

Alternatieve transportrechten zijn interessant voor afnemers aan het elektriciteitsnet die voldoende 

flexibele assets hebben om elektriciteit flexibel af te nemen of die elektriciteit alleen op bepaalde 

gezette tijden hoeven te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Logistieke partijen met elektrische 

voertuigen, busvervoerders, batterij-installaties, partijen in de warmte en koude met veel flexibiliteit. 

Veel van deze partijen zijn erbij gebaat dat kosten naar beneden gaan om de concurrentiepositie te 

verbeteren of om bijv. het gebruik van een batterij rendabel te maken. 

13. Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en 

buiten gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet?  

Ja binnen een dreigend congestie gebied zeker wanneer er voldoende zekerheid is voor de 

aangeslotene dat je wel voor een aantal vollasturen per dag of week gebruik kan maken van de 

aansluiting. Daarnaast moet je inzicht geven in de verwachte mate waarin je gebruik zal kunnen gaan 

maken van je aansluiting het komende jaar.  De tijdsgebonden vaste rechten zijn waarschijnlijk nog 

aantrekkelijker voor een aangeslotenen.  

Buiten een congestiegebied wordt het ingewikkelder hoe je dit non-discriminatoir inricht waarbij de 

kosten voor firm netgebruikers niet ineens heel erg omhoog moeten gaan. En je moet rekening 

houden met partijen die gaan speculeren op een situatie waarin geen congestie is en vlak voordat dit 

wel het geval is snel een firm contract afsluiten. Waardoor ze lang hebben geprofiteerd van lagere 

transportkosten terwijl ze wel volledig gebruik konden maken van de aansluiting.  

14. Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? 

Niet helemaal. Het is een complexe situatie: wanneer je in congestiegebied voorrang krijgt in de 

wachtrij omdat je een alternatief transportrechten contract hebt getekend heb je voordeel ten 

opzichte van andere partijen. Als vervolgens de verzwaring is gerealiseerd wordt je recht gelijk 

omgezet in een vast transportrecht. Hiermee dring je dus voor op partijen die een firm contract 

nodig hebben. Daarmee wordt er niet non-discriminatoir gehandeld en er bestaat een groot risico 

dat heel veel partijen dan vooral nu alvast een alternatieve transportrechten contract aanvragen 

zodat die later gelijk wordt omgezet in een vast recht op transport. Hiermee werk je mogelijk 

capaciteit claimen in de hand. Dat wekt ook de vraag op hoe verhoudt een alternatief 

transportrechten contract zich tot use-it-or-loose-it? de alternatieve transportrechten contracten 

vallen daar niet onder omdat ze niet mee worden genomen in de netbelastingberekeningen maar er 

kunnen wel partijen zijn die op deze manier dan alvast een aansluiting claimen door nu toe te staan 

‘non-firm’ af te nemen maar in feite gewoon een plekje willen op het net en hiermee voor kunnen 

dringen op andere partijen.  

Het is expliciet belangrijk in het kader van afnemersbescherming dat partijen duidelijk wordt 

gemaakt door de netbeheerder dat dit een extra optie is naast een vast contract en dat er altijd een 

vast contract af te sluiten valt, hoe de relatie zit met congestiemanagement en al dan niet in 

afwachting van netverzwaring je al op de wachtrij gezet kan worden. Deze contracten moeten geen 

mogelijkheid bieden om aangeslotenen te dwingen alternatieve transportrechten contracten te 

accepteren.  

 



15. Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerders een 

verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren?  

De uren van een tijdsgebonden vast contract vallen juist in de piekuren waarop er al congestie 

optreed. Je bent hierdoor groot kostenveroorzaker voor de netbeheerder en zou dan geen recht 

moeten hebben op lagere transportkosten.  

16. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve 

transportrechten? Waarom wel/niet?  

Goed dat de ACM op deze manier nadenkt over transportzekerheid. Dit zijn goede aanvullende 

maatregelen om meer zekerheid in te bouwen. Tegelijkertijd lijkt het onmogelijk bij een flexibel 

contract om de financiering rond te krijgen. Ondanks alle prognoses heb je juridisch gezien 0 recht op 

transport en daardoor kan je omzet dus ook op 0 uitkomen. Dat moet je meenemen bij de 

financiering, dit risico met enorme impact maakt dat deze non-firm ATO’s niet uit zouden kunnen.   

17. Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? 

Waarom wel/niet? 

Er mist een tariefcomponent ‘beschikbaar gestelde non-firm capaciteit’ ter vervanging van 

Kwgecontracteerd, immers hoe ga je om met twee partijen die een flexibel contract afsluiten voor 

hetzelfde vermogen maar de ene heeft meer gebruik kunnen maken van zijn flexibel transportrecht 

dan de ander. Daar zul je rekening mee moeten houden omdat gebieden verschillen in beschikbare 

netcapaciteit en hoe vaak je welke kabel kan gebruiken.   

Daarnaast kan het een goed idee zijn om een tarief voor flexibele transportrechten te koppelen aan 

de netbelasting. Tegelijkertijd zorgt dit wel weer voor een extra onzekerheid in een kostenpost voor 

een aangeslotene met een dergelijk contract. Wellicht is het beter om de bovengenoemde 

component ‘Beschikbaar gestelde non-firm capaciteit’ mee te nemen in de tarieven. Immers weet je 

als je in niet-congestiegebied zit dat je veel vaker toch beschikbare capaciteit tot je beschikking hebt 

dan in congestiegebied. Kosten zouden oneerlijk verdeeld zijn als je in deze twee verschillende 

situaties evenveel zou betalen.  

In niet-congestiegebied maakt het in feite op dat moment nog niet uit wanneer deze partij gebruik 

maakt van het net en zou het raar zijn als je bestaande pieken niet mag verhogen als dat zonder 

noemenswaardige kosten gewoon zou kunnen en je hiermee de aangeslotene anders onnodig 

beperkt.  

18. Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of 

combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?  

De vraag is of non-firm contracten in dit geval nuttig zijn in niet-congestiegebied. Wat heb je er in 

niet-congestiegebied aan? Pas als het een congestiegebied wordt, heb je er iets aan als netbeheerder 

voor je berekeningen. De vraag is of je per definitie non-firm contracten nodig hebt om belasting van 

het net alleen in de daluren te stimuleren. Dat kan immers ook met een tariefstelselwijzigingen waar 

nu aan gewerkt wordt door Netbeheer Nederland.  

Om opportunistisch gedrag te voorkomen moet er goed nagedacht worden over hoe je omgaat met 

de wachtrij in congestiegebied. Een partij die een alternatief contract afsluit mag tijdelijk voor in de 

wachtrij maar als er een verzwaring gedaan is worden eerst claims op transport ingewilligd voor 

partijen die hoger op de wachtrij stonden, pas als dat gedaan is kan de partij met een alternatief 

contract over stappen op een vast recht op transport.   



19. Wat vindt u van de suggesties van de ACM voor de wijze waarop de tarieven voor flexibele 

transportrechten, tijdgebonden vaste transportrechten en gecombineerde transportrechten 

berekend zouden kunnen worden? Heeft u nog suggesties voor verdere uitwerking?  

Het is van belang dat de effecten in zijn geheel goed worden beschouwd en dat dit niet los gezien 

wordt van het idee dat nu speelt rondom een time-of-use tarief voor grootverbruikers. Uiteindelijk 

moeten alle tarieven bij elkaar opgeteld kostendekkend zijn voor de netbeheerders. Deze nieuwe 

contracten moeten niet tot gevolg hebben dat partijen die firm afnemen ineens moeten gaan 

betalen voor partijen met een alternatief contract.  

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

geïntroduceerd?  

Een partij met een 600 uurstarief kan bijvoorbeeld een noodvoorziening zijn die alleen aangaat in 

geval van nood. Een dergelijke partij weet niet wanneer en of deze ooit aan zal moeten gaan dus een 

tijdsgebonden contract past dan niet. Ook past een flexibel contract niet want die geeft potentieel 0 

recht op transport terwijl de noodsituatie zich voor kan doen op een moment dat er te weinig recht 

op transport is. Daarom lijkt het niet verstandig het 600 uurstarief af te schaffen.  

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

invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 

Nee, de invoering van een producententarief is een complexe vanwege Europese 

concurrentiegevoeligheden en de beperking van 0,50 cent per MWh. Dit is een dermate laag bedrag 

dat er bijna niet mee gestuurd kan worden. Bovendien is het geen doel op zich om producenten een 

alternatieve transportrechten contract te geven. Het doel is om pieken meer af te vlakken. Dat 

gebeurd al erg veel denk aan het convenant zon waarin staat dat zonneparkexploitanten hun 

zonnepark op 70% van het piekvermogen aan laten sluiten. De SDE++ stelt nu zelfs als voorwaarde 

50%. Kortom de pieken worden aan de aanbodzijde al flink afgevlakt. Ook wordt er momenteel 

gekeken naar een nieuw kader voor congestiemanagement: congestiemanagement 3.0 waar ook een 

vorm van een producententarief ingevoerd zou worden. Producenten zouden niet uit kunnen met 

een flexibel contract omdat ze geen recht hebben op transport en niet weten wanneer ze dan 

zouden moeten en kunnen invoeden terwijl ze wel verplichtingen hebben naar hun afnemers toe. 

Werken met een producententarief zou naar alle waarschijnlijkheid vooral extra kosten opwerpen 

voor die partijen die niet mee willen werken aan een gedwongen keuze voor een flexibel contract.  

Hier ligt de fundamentele discussie dan op tafel wat de opvolger van het koperen plaat principe nu is. 

Een producententarief is al ingewikkeld om in te voeren en dat doen puur zodat alternatieve 

transportrechten kunnen vliegen is onvoldoende. Het gehele kader van tarieven zou herzien moeten 

worden, iets wat nu al gebeurd voor zowel klein als grootverbruikers. Ook daar is een 

producententarief onderwerp van discussie. Pas als er Europa-breed gekozen zou worden voor een 

producententarief zou het interessant kunnen zijn om te sturen, anders is het risico op negatieve 

markteffecten te groot.   

Tegelijkertijd blijft de vraag wat is het verschil tussen deze alternatieven rechten en een 

capaciteitsbeperkingscontract voor een producent behalve dat de producent met een cbc vergoed 

wordt op het moment dat deze moet afschakelen en bij een non-firm ATO niet.  

22. Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, 

congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en 

verzwaring? 



De toepassing van alternatieve transportrechten moet geen invloed hebben op de financiële en 

technische grens voor congestiemanagement en het mag niet worden aangeboden als enige optie als 

partijen ook kunnen worden toegelaten op het net en dan meedoen met congestiemanagement. De 

invoering van alternatieve transportrechten zorgt voor een extra complexiteit terwijl marktpartijen 

nu ook al moeten dealen met implementatie van congestiemanagement, verzwaren-tenzij en 

benutten van de storingsreserve. Het is dan ook van belang dat er een helder overzicht wordt 

gemaakt van wanneer welke concepten worden toegepast inclusief de relatie tussen deze concepten 

en dat dat volledig transparant is. 

23. Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van 

alternatieve transportrechten? 

Het is erg ingewikkeld voor buitenstaanders om te controleren of een bepaalde 

congestiemanagementgrens technisch bereikt is daarom is er een groot gevaar dat van de 

complexiteit misbruik gemaakt wordt. Mogelijkerwijs kan die achterstand misbruikt worden door de 

netbeheerder. Een netbeheerder dient dan ook verplicht beide opties aan te bieden en de juiste 

informatie te verschaffen aan de aangeslotene over de rechten en plichten van de verschillende 

opties. Er zijn meerdere partijen die vrezen dat een netbeheerder partijen alleen nog een alternatief 

contract voorlegt als mogelijkheid terwijl met congestiemanagement de partij wel gewoon volledig 

recht op transport had kunnen krijgen.   

24. Hoe kijkt u aan tegen de wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid van de invoering van een 

verhoogd transporttarief voor afnemers die het net op piekmomenten belasten in (dreigende) 

congestiegebieden? 

Deze vraag ligt voor in de werkgroep over congestiemanagement 3.0. Er zijn voor- en nadelen 

hieraan. Voor afnemers lijkt het logischer dan voor producenten. Voor de tussenperiode zou er 

overwogen kunnen worden om grijs een verplichte hoeveelheid aan gratis flexibiliteit te laten 

leveren. Daarnaast is het vooral belangrijk dat eerst congestiemanagement 2.0 volledig benut wordt 

en dat er op een goede manier gecommuniceerd wordt naar aangeslotenen.  

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

bij het afsluiten van alternatieve transportrechten? 

Gelden de risico’s niet altijd dat partijen zich niet aan bestaande afspraken houden? Als de 

aansluiting groter is dan het gecontracteerd vermogen kan je er ook overheen gaan. Prima om overal 

de real-time interface in te bouwen, mits dat tegen redelijke kosten gerealiseerd kan worden en daar 

de mensen voor beschikbaar zijn waarbij dat niet ten koste moet gaan van arbeidskracht voor 

netverzwaringen. Dan kunnen de partijen automatisch worden afgeschakeld. Als je dat doet hoef je 

ook niet te rekenen met technische grens. Slimme energienetten zijn de toekomst.  

26. Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Een hoge boete bij overtreding van de afspraken.  

27. Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Het gegeven voorbeeld is sterk en een duidelijke situatie waarin er moet worden ingegrepen. 

Tegelijkertijd moet je wel rekening houden met noodvoorzieningen en CO2-vrije peakers in het 

energiesysteem die belangrijk zijn om onverwachte tekorten op te vangen. Er is dus een 

uitzonderingscategorie nodig. Daarnaast is het bij UIOLI belangrijk om te bepalen hoelang een partij 

zijn aansluiting nog niet of niet volledig heeft gebruikt. Voor een zonnepark dat net is gestart is een 



jaar veel te kort. De exploitant is dan vaak nog aan het tweaken en kijken wat de beste afstemmingen 

zijn. Daarnaast lopen er discussies over overmacht, kan een partij zich beroepen op dezelfde 

overmachtsgronden als een netbeheerder dat mag doen bij het niet nakomen van aansluittermijnen? 

Voor het systeem is het prima dat als een partij zijn aansluiting niet snel in gebruik neemt dat een 

ander in zijn plaats komt maar voor het individu zelf kan het drastische gevolgen hebben als er door 

externe factoren vertraging is opgelopen.  

28. Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de 

bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Ja, in congestiegebied maak je hier een plekje vrij voor een partij die de aansluiting wel nu kan en wil 

gebruiken.  

 

29. Vindt u dat UIOLI toegepast moet worden voor bestaande en nieuwe grootverbruikers en los 

van de vraag of sprake is van (dreigende) congestie? Waarom wel/niet? 

Voor alle gebruikers, dat is non-discriminatoir en levert ook de meeste ruimte op voor partijen die de 

aansluiting wel willen gebruiken. Dit moet alleen gelden in congestiegebied. In dat geval houdt 

iemand dan namelijk daadwerkelijk een plek bezet voor een partij die wel gelijk gebruik wil maken 

van de transportcapaciteit. Het kost onnodig veel werk en heeft geen extra voordelen om dit te doen 

in niet-congestiegebied.  

30. Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? 

Mist u aandachtspunten? 

Goed idee om het over twee jaar te doen vanwege seizoenseffecten en om ruimte te houden voor 

marktwerking en groei van de markt waar je als marktpartij op anticipeert. De vraag is hier wel 

wanneer hou je ‘voldoende’ rekening met de groei van de energiebehoefte. Bijvoorbeeld een 

eigenaar van een DC-laadplein: het aantal elektrisch rijders kan in een aantal jaar exponentieel 

groeien. Hoe ga je daarmee om? Moet je dan verwachte prognoses laten zien? En hoe ga je ermee 

om dat sommige ontwikkelingen sneller lopen dan de maatschappij had verwacht maar die wel zijn 

voorzien door de marktpartij?  

Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat UIOLI alleen wordt toegepast in congestiegebied en 

dat er gestart wordt met het bekijken van die partijen die het grootste deel van hun gecontracteerde 

vermogen onbenut laten.  

Een randvoorwaarde is dat CO2-vrije peakers en installaties die er staan om de leveringszekerheid te 

garanderen hun aansluiting niet kwijt kunnen raken.  

 




