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Geachte mevrouw/heer, 

 

Met veel interesse hebben wij kennisgenomen van het consultatiedocument over de alternatieve 

transportrechten en ‘use it or lose it’ (UIOLI). Voor u ligt de zienswijze vanuit de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL). Gegeven de korte reactietermijn die bovendien de herfstvakantie omvat, 

is dit een zienswijze op hoofdlijnen vanuit de NAL.  

 

Zoals u weet is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) een meerjarige beleidsagenda met 

ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen 

laden. Dit met als doel om de mobiliteitstransitie te versnellen, zodat de afspraken die in het 

Klimaatakkoord gemaakt zijn nagekomen gaan worden. Binnen de NAL werken marktpartijen, 

overheid en netbeheerders in verschillende werkgroepen nauw samen en ondersteunen 

gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en 

energiesysteem te realiseren. Elektrische rijders moeten ervan op aan kunnen dat zij altijd en 

overal eenvoudig kunnen laden, tegen een tarief dat het elektrisch rijden stimuleert.  

 

De integratie van laadinfrastructuur met het energiesysteem is hierbij een belangrijk 

aandachtspunt. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn onder andere afspraken gemaakt 

gericht op het inzetten van slim laden om te zorgen voor een stabiel elektriciteitsnetwerk waarin 

optimaal gebruik gemaakt kan worden van hernieuwbare energie en de voordelen daarvan voor 

EV-rijders. Meer specifiek is een afspraak opgenomen die stelt dat er behoefte is aan een meer 

dynamische transporttariefstructuur voor (klein)verbruikers zodat capaciteitssturing mogelijk 

wordt. Deze afspraak sluit direct aan op de voorliggende ACM consultatie voor alternatieve 

transportrechten. 

 

 

Reactie op hoofdlijnen 
De NAL is van mening dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een 

efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet én de (tijdige en grootschalige) uitrol van 

laadinfrastructuur. Dit geldt voor heel Nederland, ongeacht of een gebied te maken heeft met 

(dreigende) netcongestie. Het integreren van (elektrische) mobiliteit in het elektriciteitsnet zorgt 

voor extra gebruiksprofielen die vaak niet overlappen met de piekbelasting (bijv. logistieke 
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voertuigen die ’s nachts laden op het depot), waardoor alternatieve transportrechten tijdens 

daluren bijdragen aan efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet.  Het inzetten van alternatieve 

transportrechten wordt hierbij gezien als een waardevolle aanvulling op de bestaande vaste 

transportrechten (waarbij een afnemer in principe altijd gebruik kan maken van het transport dat 

hij heeft gecontracteerd). De NAL deelt de mening van de ACM dat alternatieve transportrechten 

een ander en lager tarief moeten krijgen. 

 

In het consultatiedocument wordt gesteld dat veel laadpunten zijn aangesloten op een 

kleinverbruikaansluiting. Dit geldt inderdaad overwegend voor private laadpunten bij woonhuizen, 

publieke laadpunten en kleinschalige laadpleinen. De verwachting is dat personenauto’s in de 

toekomst voornamelijk thuis (op eigen oprit of bij een publiek laadpunt) en op het werk worden 

geladen. Op deze locaties onderschrijft de NAL de denkrichting om partijen een grotere aansluiting 

te geven dan waarvoor ze betalen, onder de voorwaarde dat ze hun volledige capaciteit alleen 

mogen gebruiken buiten piekmomenten om. Het is hierbij wel van belang dat de mogelijkheid 

bestaat op een garantie van een minimale energie hoeveelheid (kWh) in bijvoorbeeld een etmaal 

en/of een minimale gegarandeerd (gereduceerd) vermogen (kW) dat altijd beschikbaar is. De 

denkrichting van de ACM, verwoord in artikel 63, sluit goed aan bij de opzet van “netbewust 

laden” zoals beschreven in het Actieplan Slim laden voor iedereen dat is opgesteld door de NAL 

werkgroep Smart Charging. De werkgroep ziet het “netbewust laden” als een mogelijke uitwerking 

van de denkrichting van de ACM. In de uitwerking van “netbewust laden” wordt het idee van 

alternatieve transportrechten gecombineerd met de mogelijkheid om aansluitingen te “poolen”. 

Dit idee is recent ook gepresenteerd in de resultaten van het Flexpower 3 project in Amsterdam. 

De NAL gaat over de uitwerking van de denkrichting van de ACM graag verder in gesprek.  

 

De verwachting van de ACM dat alternatieve transportrechten te complex zijn voor 

kleinverbruikers, is mogelijk te stellig. Diverse marktpartijen geven namelijk aan laaddiensten te 

willen ontwikkelen waarbij zij klanten willen ondersteunen bij het kiezen van het best passende 

transportcontract. Verder geldt dat alle publieke laadpunten worden beheerd door grote, 

professionele partijen die met complexere tariefsystemen en transportrechten overweg kunnen.  

Voor bestaande aansluitingen pleit de NAL voor en ruime overgangsperiode naar alternatieve 

transportrechten, dat is belangrijk omdat anders het economisch evenwicht in alle 

concessieovereenkomsten voor publieke laadpunten verstoord raakt. 

 

Naast laadpunten die zijn aangesloten op kleinverbruikaansluitingen, is er ook een groot aantal 

laadpunten dat wordt aangesloten op grootverbruikaansluitingen. Denk hierbij aan snelladers, 

grootschalige laadpleinen bij kantoren, parkeergarages en -terreinen. Evenals laadpunten die 

voornamelijk gebruikt worden voor transport en logistiek zijn overwegend aangesloten op 

grootverbruikaansluitingen. Ook voor deze toepassingen zijn alternatieve transportrechten een 

veelbelovend middel om meer netcapaciteit beschikbaar te krijgen voor de logistieke sector. Een 

contract voor alternatieve transportrechten schept ruimte in de transitiejaren van netcongestie. 

Dat is een belangrijk winstpunt dat pleit voor deze aanpak. 

 

Het laden vindt vaak plaats in daluren waardoor met name tijdsgebonden transportrechten goed 

passen bij deze operatie. Omdat deze propositie een voor langere tijd voorspelbare capaciteit 

biedt, is dit voor de logistieke sector een veel betere oplossingsrichting dan flexibele 

transportrechten. Flexibele transportrechten bieden voor partijen in de logistiek te veel 

onzekerheid.  
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Voor zowel de gebruiker van een netaansluiting als de netbeheerders is het belangrijk dat de 

netcapaciteit goed te voorspellen is, ook voor jaren vooruit. Hier is nog veel winst te behalen. 

Vanuit de NAL zijn er diverse prognosekaarten beschikbaar die voorspellen wat de verwachte 

laadbehoefte wordt voor verschillende modaliteiten. Voor de logistieke sector geldt dat er 

stapsgewijs geëlektrificeerd wordt. Het is zeer gewenst dat afnemers hun verwachte groeipad qua 

elektrificatie vroegtijdig delen met de netbeheerders. Hierdoor kunnen de netbeheerders veel 

gerichter investeren in netverzwaring. Daarbij geldt wel dat het om een voorspelling gaat, die de 

ondernemer jaarlijks moet kunnen bijstellen (m.a.w. hij moet er niet aan vast zitten). Dan kan ook 

de geschikte contractvorm voor transport worden bepaald (vaste - of alternatief transportrechten). 

Dit zorgt voor meer zekerheid bij de afnemer. 

  

Praktijk 

Momenteel is het vroegtijdig aanvragen van een grotere aansluiting én een toekomstvaste 

contractcapaciteit voor logistieke bedrijven de enige manier om zekerheid te krijgen op voldoende 

netcapaciteit om de opschaling van elektrische voertuigen mogelijk te maken. Als een afnemer een 

groot fysiek- en contractvermogen aanvraagt (bijv. 8 MVA), kan de afnemer in de nu voorgestelde 

UIOLI-opzet al na twee jaar een deel daarvan worden ontnomen als dat niet wordt gebruikt.  UIOLI 

is voor logistieke bedrijven die hun best doen om de elektrificatie goed vorm te geven daarmee een 

bedreiging voor hun investeringszekerheid en toekomstige operatie. De afnemer heeft dan door de 

eenmalige aansluitvergoeding een dure, zware netaansluiting betaald, maar heeft geen garantie 

voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een snellaadstation dat nu gerealiseerd moet worden, 

maar waarvan het klantenbestand nog gaat groeien met de toenemende elektrificatie van 

mobiliteit. 

 

Een afnemer zal er dan waarschijnlijk voor kiezen om een goedkopere, kleine fysieke netaansluiting 

aan te vragen, en deze stapsgewijs te verzwaren. De afnemer wordt in eerste instantie aangesloten 

op een bestaande middenspanningsring, maar moet daarna alsnog een directe kabelverbinding 

met het onderstation van de netbeheerder krijgen. Dit betekent meerdere verzwaringsmomenten 

voor de netbeheerder wat extra tijd, investeringen, schaarse menskracht, graafwerkzaamheden en 

meer vergunningen vergt. Dat is maatschappelijk gezien ongewenst. 

 

Een voorstel zou kunnen zijn dat een afnemer verplicht wordt concrete plannen voor groei te delen 

met de netbeheerder. De netbeheerder kan de uitbreidingen van het stroomnet dan beter plannen. 

De netbeheerder kan kiezen om in één keer grote verzwaring uit te voeren. Als de afnemer in de 

eerste jaren nog een beperkt elektrisch wagenpark heeft, kan een deel het vermogen slechts 

tijdelijk worden ontnomen, waarna de afnemer er op de gewenste termijn toch weer over kan 

beschikken. Zo kan de netbeheerder op korte termijn capaciteit vrijmaken om andere afnemers te 

helpen, maar heeft de afnemer toch zekerheid dat hij zijn groei kan realiseren. Ondertussen kan de 

netbeheerder de gewenste toekomstbestendige uitbreiding opnemen in zijn investeringsplan en 

vervolgens het net uitbreiden of verzwaren. 

 

In het consultatiedocument wordt aangegeven dat alternatieve transportrechten en/of UIOLI 

vragen om een wijziging van in elk geval de Netcode, de Tarievencode elektriciteit (Tarievencode) 

en de Begrippencode elektriciteit (Begrippencode). Tevens wordt in het consultatiedocument 

aangegeven dat de gezamenlijke netbeheerders op dit moment bezig zijn met een verkenning van 

aanpassingen van de nettarieven voor grootverbruikers en kleinverbruikers. Er bestaat behoefte 
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aan verduidelijking over hoe deze verkenning van de gezamenlijke netbeheerders zich verhoudt tot 

de ACM consultatie rondom alternatieve transportrechten. 

 

Graag gaan wij met u in gesprek om voorliggende zienswijze verder toe te lichten. 

 

Namens de Stuurgroep NAL, 

 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter 

 




