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Input voor de reactie naar ACM inzake  de consultatie in zake  alternatieve 
transport overeenkomsten 
 
 
Deze reactie op de consultatie van ACM inzake alternatieve transport overeenkomsten 
adresseert  de volgende  onderwerpen: 
- Principes die ten grondslag liggen aan alternatieve transport overeenkomsten en congestie 

management 

-  Een aanvullende variant van een alternatief transport contract 

- Antwoord op de gestelde vragen van ACM 

A. Principes 
 

De consultatie beschrijft opties om via alternatieve transport overeenkomsten  een bijdrage 
te leveren  tot een hogere  benuttingsgraad van de  infrastructuur en een afname van het 
aantal verzoeken tot aansluiting en transport die niet kunnen worden gehonoreerd als gevolg 
van capaciteit schaarste. Het onderwerp raakt daarmee ook  aan congestie management en 
CBC contracten.  
 
Gezien de complexiteit van de materie wordt dringend voorgesteld een aantal  boven liggende  
en leidende principes vast te stellen, zodat daarmee  onderlinge consistentie in  de verdere 
uitwerking van zowel alternatieve transport overeenkomsten als congestie management (met 
toepassing van CBC afspraken) kan worden geborgd.  
 
Als voorzet hiervoor kan worden gedacht aan  de volgende leidende principes: 
 

1. Definities, toepassings gebieden en processen 

Er wordt helder onderscheid gemaakt tussen transport capaciteitsproblemen en fysieke 
congestie:  

• Transport capaciteitsproblemen  worden gedefinieerd op basis van contractueel 

gevraagde transport capaciteit, het bij behorende belasting profiel, en de  beschikbare 

transport capaciteit, aangevuld met een technische bovengrens voor overbelasting. Deze 

definities worden gebruikt in het planning en leverings/contracterings proces met 

klanten. 

• Fysieke netbelasting  wordt bepaald op basis van transportprognoses (DA en ID per 15 

minuten tijdslots), en leidt tot daadwerkelijke technische problemen in de  infrastructuur, 

indien niet tijdig en adequaat gemanaged. Deze definities worden gebruikt in het 

dagelijkse operationele system operations proces van  de NOC’s (Day Ahead forecasting, 

predictive loadflow analyse en markt interactie (zie ook figuur 1) 

• Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen 2 processen: 

o Infrastructuur planning en leverings/ contractering met klanten 

o System Operations proces: day ahead  forecasting, predictive loadflow 

analyse en markt interactie 

Dit zijn in de kern verschillende processen,  die wel interacties met elkaar hebben. 

Openbaar
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Figuur 1: de  twee processen 

 

2. Transport overeenkomsten 

• De netbeheerder biedt alle  door ACM vastgestelde vormen van transport 

overeenkomsten aan. Iedere type transport overeenkomst correspondeert met een type 

transport product. Het is aan de afnemer om te bepalen welke vorm het beste bij zijn 

behoefte past. 

• Het huidige “niet aanbieden” van een  “ATO zonder transportbeperkingen” wordt 

vervangen door het aanbieden van alle door de ACM vastgesteld vormen van transport 

overeenkomsten,  waarbij de CBC component bij congestie management de incentive 

vormt en de afweging bepaald voor de aangeslotene om te komen tot een juiste keuze 

van een transport overeenkomst. 

 

3. Congestiemanagement 

• Congestie management  kent 2 varianten: vrijwillig (markt gebaseerd) en verplicht 

(curtailment).  

• Congestie management wordt toegepast met  CBC contracten, waarbij de klant, 

verantwoordelijk is voor tijdige aanpassing van het portfolio van de energie leverancier, 

of  redispatch producten, waarbij de netbeheerder dit doet (via afroepen spreads met 

GOPACS) 

• Bij fysieke overbelasting past de netbeheerder altijd congestie management toe1, 

vrijwillig of verplicht (nadat de mogelijkheden van de flexibele transport overeenkomsten 

zijn ingezet). 

 
1 Nu staat al in de tekst  dat netbeheerders geen ATO mogen weigeren, als niet eerste congestie management 

is toegepast. Het is daarom vreemd om te moeten vaststellen dat ATOs al worden geweigerd, terwijl congestie 
management door RNBs niet of nagenoeg wordt toegepast (zie www.gopacs.eu) 
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• Bij een nader vast te stellen onvoldoende liquiditeit  in de markt (geen aanbod en/of zeer 

hoge prijzen) kan  de netbeheerder overgaan tot verplicht congestie management 

(curtailment) 

• Indien afgesproken in het CBC contract, kan een CBC beperking ook worden afgeroepen 

in de  intraday markt, als onderdeel van een redispatch. Daarmee  wordt bijgedragen aan 

een verdere vergroting van de liquiditeit van de flex markt. 

• De vergoedingen die een markt partij voor  congestie management ontvangt zijn voor de 

vrijwillige variant hoger dan voor de verplichte variant (anders ontstaat er überhaupt 

geen flex markt). 

• De netbeheerders stimuleren samenwerking tussen aangeslotenen in een congestie 

gebied, zodat ook collectieve oplossingen kunnen bijdragen aan het mitigeren van 

congestie ( bv energie gemeenschappen, of cable pooling op bedrijfsterreinen). 

• Markt partijen en of aangeslotenen kunnen ook actief zijn op de balanceringsmarkt. 

Daarbij respecteren zij ten allen tijden de gemaakte afspraken vastgelegd in alternatieve 

transport overeenkomsten, CBCs, en  door netbeheerders afgegeven markt restricties. 

 

4. Tarieven 

• Standaard is de ATO zonder beperkingen. De tarieven van alternatieve ATOs met 

beperkingen liggen  lager dan de standaard ATO zonder beperkingen (dit betekent lagere 

tarieven voor de alternatieve overeenkomsten, of een hoger tarief voor de standaard ATO 

zonder  beperkingen). 

• Mochten alle  afnemers overgaan tot alternatieve ATO’s, dan worden de tarieven zo 

vastgesteld, dat dit niet leidt tot meer “rode cijfers” bij de netbeheerders; (inkomsten uit  

ATO’s zijn nodig ter dekking van de operationele kosten van netbeheer). 

• De tarieven van de alternatieve transport overeenkomsten  leiden niet tot een 

goedkopere variant van congestie management (huidige tekst van ACM in de 

consultatie!). Dit betekent: 

o de inkomsten derving  van netbeheerders als gevolg van  de introductie van  de 

goedkopere flexibele transport overeenkomst dient dus van dezelfde orde te zijn 

als de kosten die de netbeheerders maken bij congestie management (= 

compensatie afkopen transport); beide bieden namelijk dezelfde (on)zekerheid tot 

transport. 

o De inkomsten derving van netbeheerders als gevolg van  de introductie van 

tijdgebonden overeenkomst mag minder zijn  dan die van de flexibele transport 

overeenkomst, omdat deze overeenkomst de aangeslotene meer zekerheid biedt. 

• De tarieven van de alternatieve transport overeenkomsten worden vastgesteld per 

netbeheerder, maar zijn verder uniform voor het gehele gebied van die netbeheerder 
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B. Geografisch gebonden overeenkomst 
 

De consultatie tekst definieert 2 type van alternatieve transport overeenkomsten: 
-  De flexibele transportovereenkomst 

- De tijdgebonden transport overeenkomst 

In beide varianten wordt niet ingegaan op de mate van, of afstand van transport van energie.  
 
Een geografische gebonden transport overeenkomst adresseert de afstandscomponent van 
het transporteren van energie, en is met name nuttig wanneer de congestie zich in hogere 
netvlakken  bevindt ( bv in het hoogspannings net van Tennet). Een verdere toename van 
duurzame decentrale opwek (klimaat doelen 2030) kan met een dergelijke  overeenkomst 
door de netbeheerders  worden gefaciliteerd, omdat gemaakte afspraken  in zo een 
overeenkomt verhinderen dat de toename van decentrale invoeding  dreigende congestie 
hoger in het net gaat veroorzaken. 
 
Doordat met een geografisch gebonden transportovereenkomst door collectieven van 
bedrijven of burgers (energie gemeenschappen)  gestuurd wordt op het op ieder moment 
zoveel mogelijk matchen van vraag en aanbod in het desbetreffende gebied (onder het 
congestie punt)   wordt congestie in een hoger netvlak voorkomen en draagt het daarbij ook 
bij aan (lokale) balanshandhaving, wat de  opgave voor Tennet voor balans handhaving van 
het gehele systeem  ondersteunt. 
 
Een geografisch gebonden overeenkomst wordt afgesloten met partijen die een collectief van 
lokale vraag en aanbod  vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld energie gemeenschappen. 
 
Een dergelijke geografisch gebonden transport dienst sluit daarmee ook goed aan bij de 
ontwikkeling van lokale markten, waarin deelnemers onderling via P2P handelaren tot prijs 
afspraken komen inzake delen van duurzaam opgewekte energie, en die daarmee ook 
bijdragen aan de mitigatie van de huidige hoge energie prijzen  (de nieuwe energiewet  gaat 
dit mogelijk maken). 
 
In Nederland zijn al  diverse projecten operationeel die op basis hiervan de netbeheerders 
helpen om congestie te vermijden op hogere netvlakken (denk aan SchoonSchip, die op deze 
wijze in Amsterdam overbelasting op een MS trafo vermijdt, en daarvoor van Alliander een 
korting op de ATO ontvangt). 
 
Voorgesteld wordt  om  ook dit type alternatieve ATO te definiëren: “lokaal opgewekt is lokaal 
gebruikt”, (Local4local) ofwel de geografisch gebonden ATO voor lokaal energie transport 
tussen producent en consument.  
 
Hiermee wordt tevens de weerbaarheid van het energie systeem als geheel (resiliency) 
vergroot. 
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C. Antwoord op de vragen  
 
 
1.Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere 
benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten 
 
Ja mits  goed gedefinieerd en ook goed toegepast. Alternatieve transport rechten  behoren 1 op1  te 
corresponderen met alternatieve transport producten aangeboden door de netbeheerders. 
 
Wel dient de wisselwerking met congestie management beter en fundamenteler aan de orde te 
worden gesteld. 
 
2) Vindt u deze beschrijving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactie 
toelichten? 
 
Beschrijving is toereikend echter ik constateer dat de huidige praktijk daar niet mee in 
overeenstemming is. ACM schrijft: 
“Voordat netbeheerders mogen concluderen dat er geen transportcapaciteit meer beschikbaar is en 
transportverzoeken mogen afwijzen, moeten zij congestiemanagement toepassen”. 
 
Het is dan wel vreemd om te  moeten vaststellen dat tegenwoordig ATOs worden geweigerd, terwijl 
congestie management door RNBs niet of nagenoeg wordt toegepast (zie www.gopacs.eu voor de  
volumes en prijzen  voor redispatch  t.b.v. congestie management) 
 
3) Mist u vormen van alternatieve transportrechten? Zo ja, welke 
 
Ja  zoals hierboven beschreven: de  geografisch gebonden transport overeenkomst, specifiek voor 
invoeders en collectieven. Een dergelijk product zou zeer goed aansluiten bij markt ontwikkelingen en 
tegelijker tijd goed kunnen bijdragen de problemen van fysieke  belasting op met name hogere 
netvlakken te mitigeren. 
 
4) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw 
antwoord toelichten?  
 
Nog niet helemaal. Definieer svp glashelder wanneer er sprake is van schaarste dan wel piekbelasting. 
Ga daarbij altijd uit van de fysieke netbelasting. De netbeheerders moeten de markt daarover 
transparant en in  day ahead en ID tijdsframe informeren, zodat niet ten onrechte geknepen wordt in 
de  transport capaciteit. Dit vereist  dat regionale netbeheerders  voor al hun netvlakken instaat zijn 
om dagelijks een day ahead forecast op te stellen  om vervolgens op basis daarvan een “predictive 
loadflow analyse” uit te voeren, die  als resultaat oplevert wanneer,  waar en met welke volumes 
knelpunten gaan optreden. Ten einde de markt instaat te stellen  ook echt te kunnen bijdragen aan 
het mitigeren van congestie, dienen de netbeheerders  dit resultaat dagelijks via  een landelijke 
website te communiceren (gebiedsaanduiding, tijdslots met een granulariteit per 15 min., en gewenste 
volume reducties) 
 
5) Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele 
transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  
 
De variant  gebaseerd op de fysieke belasting geniet de voorkeur (zie hierboven). Daarnaast dient de 
eerder genoemde variant te worden toegevoegd die iets zegt over de transport afstand (de 

http://www.gopacs.eu/
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geografische  transport overeenkomst): het recht om wel lokaal energie te transporteren maar niet  
over grote afstanden lees  hogere netvlakken.  
 
6) Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke 
gevallen? Zo nee, waarom niet? 
 
Een geografische gebonden transport overeenkomst gaat het “local4local” markt model (gebruik 
zoveel mogelijk de lokaal opgewekte duurzame energie ook lokaal) ondersteunen dat in opkomst is. 
Dit is aantrekkelijk voor consumenten, lokale producenten, netbeheerders en de overheid (toename 
duurzame opwek en  afbouw  afhankelijkheid fossiel gebaseerd energie op de wholesale  markt). 
Dit vereist dat netbeheerders faciliteren in het met elkaar  in contact brengen van de betrokken 
aangeslotene die dan onderling kunnen onderzoeken  of ze als collectief een bijdrage aan  mitigatie of  
voorkoming van congestie kunnen leveren. In het MFF hebben met name de transportsector  (t.b.v. 
slim laden) en de energie coöperaties (slim lokaal energie delen) hierom gevraagd. 
 
7) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? 
Kunt u uw antwoord toelichten?  
Ja, tijdgebonden contracten geven meer duidelijkheid en zekerheid.  
Het idee van een wacht rij is niet ok, het discrimineert  nieuwe aanvragers t.o.v.  bestaande  
aangeslotenen. Alle type transportovereenkomsten dienen  altijd te kunnen worden aangeboden. Het 
feit dat er fysieke congestie gaat ontstaan, regel  je weg bij met contract vormen weg met congestie 
management. Zoals boven bij de principes gesteld: de aangeslotene kan via de verschillende type 
transport overeen komsten het product kiezen dat het beste (en voordeligst) bij hem past. Een 
toename van het gebruik van alternatieve  transport overeenkomsten leidt er daarbij toe dat meer 
aangeslotenen worden geholpen. Maak alternatieve  transport overeenkomsten dus aantrekkelijk. En 
als er dan toch congestie optreedt dan regel je dit met congestie management (vrijwillig of verplicht) 
 
8) Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder 
welke voorwaarden? 
Ja,  wanneer die goedkoper zijn 
 
9) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten? Kunt u 
uw antwoord toelichten?  
Ja dit geeft de mogelijkheid tot het creëren van zekerheid van transport voor een base load. 
 
10) Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en 
welke combinatie? Zo nee, waarom niet 
Zie antwoord op  vraag 9 
 
11) Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u 
uw antwoord toelichten ? 
 
Nee. ACM schrijft: ”wanneer een netbeheerder redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft en 
congestiemanagement geen uitkomst biedt, mag hij nieuwe transportverzoeken weigeren”. Dit is dus 
discriminatie. Onderscheidt tussen invoeders en afnemers is wel ok. 
Nogmaals: met de alternatieve transport diensten dient de afnemer verleidt te worden tot een 
contract type waardoor het net efficiënter wordt benut; maar de keuze is aan hem. Mocht fysieke 
overbelasting worden optreden, nadat al  de flexibele transport overeenkomst is terug getrimd, dan 
dient gewoon congestie management te worden toegepast over alle  type contracten heen ( vrijwillig 
en/of verplicht indien noodzakelijk)  
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12) Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en 
waarom? 
 
Alle markt partijen die hun energie verbruik  of productie kunnen  flexibiliseren, dan wel die over de 
mogelijkheden van energie opslag bezitten. Wellicht kan subsidie op opslag worden verstrekt aan 
markt partijen die in een congestie gebied zitten,  en die  tekenen voor het gebruik van opslag zodanig 
dat opslag  de congestie mitigeert en niet verergert (dus niet mee bieden op aFRR als de  prijzen hoog 
zijn)  
 
13) Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en 
buiten gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet? 
 
Alternatieve transport rechten corresponderen met  verschillende transport diensten. Willen we niet 
discrimineren dan  dienen deze producten overal leverbaar te zijn. Het afhankelijk maken van een 
dreigende congestie in een specifiek  gebied maakt  het uitermate complex omdat dat tijds afhankelijk 
is (neem je bv dan zo  een product weer uit de markt na een netverzwaring ?) 
 
14) Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet?  
 
“ Om partijen daartoe in staat te stellen moet de netbeheerder een aanbod doen voor een vast 
transportrecht (al dan niet met een CBC) en een alternatief transportrecht, waarbij de verschillen tussen 
de rechten inzichtelijk moeten worden gemaakt door de netbeheerder”. 
 
Met bovenstaand uitgangspunt  (tekst ACM) ben ik het eens. 
 
15) Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een 
verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren ? 
 
Stelling is niet juist. Een alternatief transportrecht kan niet worden geweigerd. Middels congestie 
management (verplicht met een CBC) wordt in feite hetzelfde bereikt. Houdt het onderscheid tussen 
(alternatieve) transport overeenkomsten (met de keuze aan de aangeslotene) en congestie 
management (ingrijpen door de netbeheerder) zuiver en helder. 
 
16) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve 
transportrechten? Waarom wel/ niet 
Ja, in grote lijnen akkoord 
 

17) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? 
Waarom wel/niet?  
 
Sommige aspecten wel, andere niet. Akkoord is dat alternatieve transportrechten minder zekerheid 
bieden en dus daarom altijd goedkoper zouden moeten zijn als een vast transport recht. 
Mijn beeld is echter dat de relatie met congestie management en de voordelen die dat oplevert voor 
de marktpartijen/ aangeslotenen niet voldoende is uitgediept. Zie hiervoor de voorzet over principes 
hierboven. 
 
18) Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of 
combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?  
 
Als de aangeslotene zelf altijd het recht van keuze heeft, dan is er per definitie geen sprake van 
opportunistisch gebruik. En mochten alle aangeslotenen nu naar een goedkopere transport 
overeenkomst overstappen (waardoor ook het net beter benut kan worden), en mochten de 
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netbeheerders dan geconfronteerd worden met een financieel dekkingsprobleem, dan dient dit te 
worden opgelost door een tarief aanpassing van alle transport producten. 
 
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?  
 
Dit verdient nadere uitwerking en verdieping, met name de relatie naar de compensatiekosten  bij 
congestie management dient te worden bestudeerd 
 
20) Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden 
geïntroduceerd?  
pm 
 
21) Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele 
invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 
 
Zie de mogelijkheden zoals hierboven geschetst van de geografisch gebonden overeenkomst 
 
22) Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement 
en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?  
 
Zoals gesteld, dit onderwerp verdient meer uitwerking. Hoe biedt je aangeslotenen meer keuzes 
waardoor er een beter netbenutting gaat plaatsvinden, maar ook hoe voorkom je dat alternatieve 
transportdiensten een goedkope  vervanging worden van congestie management en er dus ook geen 
liquiditeit in de markt als geheel gaat ontstaan. 
 
nb: randnumer 72 in de ACM consultatie:  
“Verder is van belang dat met name flexibele transportrechten door netbeheerders niet worden 
ingezet als alternatieve en goedkope vorm van congestiemanagement”  
 
Hoe denkt ACM dit te borgen ? 
 
23) Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van 
alternatieve transportrechten? 
 
Ja als de prijsstelling(voordelen)  van de alternatieve transportproducten goed zijn gebalanceerd tov 
de voordelen (compensatie) die de aangeslotene kan bereiken via congestie management (vrijwillig 
en/of verplicht) 
 
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? 
 
Zie antwoord op vraag  23. Het gaat om de juiste prijsstelling van de producten, ook t.o.v. van elkaar. 
Een hoger tarief voor  piekmomenten is daarin ook een mogelijkheid. 
 
25) Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij 
het afsluiten van alternatieve transportrechten?  
 
In grote lijnen akkoord 
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26) Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten? 
 
Betere communicatie van opname in de standaard aansluitvoorwaarden van de netbeheerder (De 
ATO is een privaat rechtelijke overeenkomst) 
 
27) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten?  
 
Ja, het voorkomt hamsteren. 
 
28) Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande 
netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten ? 
 
Ja, maar alleen als het terugnemen van transport capaciteit, ook direct leidt tot het aansluiten van 
een andere aangeslotene (ook de netbeheerder dient niet te hamsteren) . Dit dient transparant te 
zijn. 
 
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?  
 
Ik zou het alleen toepassen bij dreigende congestie en voor alle grootverbruikers (onderscheid 
maken  discrimineert).  Als je capaciteit terugneemt waar geen congestie dreigt, verminder je de 
inkomsten van de netbeheerders en trigger je een tariefsverhoging voor iedereen. Het moet gewoon 

een vrije keuze van een aangeslotene zijn als hij er voor kiest te veel te willen betalen      
 
30) Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist 
u aandachtspunten? 
 
Ik onderstreep dat de criteria op basis waarvan  de netbeheerder capaciteit terug mag nemen, héél 
helder moeten zijn, omdat dit anders heel veel gedoe gaat geven. 
 
Zo mag een startup met een business plan dat pas na 5 jaar  uit de rode cijfers gaat komen maar wel 
gesteund wordt door investeerders, niet gehinderd worden doordat zijn transport contract dat hij 
nodig  heeft voor zijn onderneming in de  voorliggende jaren, wordt aangepast door de 
netbeheerder. 
 
 

@xs4all.nl 




