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Onderwerp 
Consultatie alternatieve transportrechten 

Geachte mevrouw
Op 6 oktober heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) op haar website medegedeeld 
een consultatie te starten over alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (hierna: UIOLI). De 
ACM roept alle geïnteresseerde partijen op om te reageren op deze consultatie. In het 
consultatiedocument1 is daartoe een dertigtal vragen opgenomen 
Vanzelfsprekende geven de gezamenlijke netbeheerders graag gehoor aan deze oproep. De korte 
reactietermijn die respondenten gegeven wordt en die bovendien de herfstvakantie omvat, baart ons 
daarbij wel enige zorgen. Een langere reactietijd was de zorgvuldigheid in het proces ongetwijfeld ten 
goede gekomen. 
Onze reactie op de in de consulate gestelde vragen treft u aan in de bijlage bij deze brief. Vele 
aspecten van onze reactie komen ook aan de orde in het reeds ingediende voorstel voor non-firm 
aansluit- en transportovereenkomsten2 en het binnenkort in te dienen voorstel met betrekking tot niet 
gebruikte transportrechten3. De inhoud van de twee genoemde voorstellen maakt integraal onderdeel 
uit van onze reactie op de consultatie. 
Tot slot willen we nog opmerken dat de vele ideeën die in de consultatie en onze reactie aan bod 
komen, nog erg ‘hoog-over’ zijn. Bij het verder uitwerken van die ideeën zijn de netbeheerders 
vanzelfsprekend graag betrokken, niet alleen voor de benodigde regelgeving, maar ook voor de 
praktische implementatie ervan. De ervaring met de praktische implementatie van de regelgeving 
rondom congestiemanagement wijst uit dat ingewikkelde regelgeving een zorgvuldige uitwerking in de 
operationele processen, voor zowel netbeheerders als aangeslotenen, vergt. Ook die uitwerking kost 
tijd. 

1 ACM/UIT/584485, Consultatie Alternatieve transportrechten en use it or lose it 
2 Brief met kenmerk BR-2022-1899, d.d. 29 september 2022 3 Brief met kenmerk BR-2022-1931, d.d. 3 november 2022 
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Onderworp
Consultatie altematieve transportreohten

Geachte mevrouw

0p 6 oktober heeft de Autoriteit Consument en Markt (hiema: ACM) op haar website medegedeeid
een consultatie te starten over altematieve transportrechten en ‘use it or lose it' (hiema: UIOLI). De
ACM roept alle ge'interesseerde partijen op om te reageren op deze consultatie. In het
consuitatiedocument1 is daartoe een dertigtal vragen opgenomen.

Vanzelfsprekende geven de  gezamenlijke netbeheerders graag gehoor aan deze oproep. De korte
reactietermijn die respondenten gegeven wordt en  die bovendien de herfstvakantie omvat. baart ons
daarbij wel enige zorgen. Een Iangere reactietijd was de  zorgvuldigheid in het prooes ongetwijfeld ten
goede gekomen.

Onze reactie op de in de oonsulatie gestelde vragen treft u aan in de bijlage bij deze brief. Vele
aspecten van onze reactie komen ook aan de orde in het reeds ingediende voorstei voor non-fin'n
aansluit— en transportovereenkomsten2 en het binnenkort in te dienen voorstel met betrekking tot niet
gebruikte transportrechtena. De inhoud van de  twee genoemde voorstellen maakt integraal onderdeel
uit van onze reactie op de consultatie.

Tot slot willen we nog opmerken dat de vele ideeén die in de oonsultatie en onze reactie aan bod
komen, nog erg ‘hoog-over’ zijn. Bij het verder uitwerken van die ideeén zijn de netbeheerders
vanzelfsprekend graag betrokken, niet alleen voor de benodigde regelgeving. maar ook voor de
praktische implementatie ervan. De  ervaring met de praktische implementatie van de regelgeving
rondom oongestiemanagement wijst uit dat ingewikkelde regelgeving een zorgvuldige uitwerking in de
operationele prooessen, voor zowel netbeheerders als aangeslotenen. vergt. Ook die uitwerking kost
tijd.

1 ACM/UIT/584485, Consultatie Altematieve transporfrechten en use it orlose it
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0nderwerp
Consultatie altematieve transportrechten

Geachte mevrouw

Op 6 oktober heeft de Autoriteit Consument en Markt (hiema: ACM) op haar website medegedeeld
een oonsultatie te starten over altematieve transportrechten en 'use it or lose it' (hierna: UIOLI). De
ACM roept alle gei‘nteresseerde partijen op om te reageren op deze oonsultatie. In het
consultatiedocument1 is daartoe een dertigtal vragen opgenomen.

Vanzelfsprekende geven de gezamenlijke netbeheerders graag gehoor aan deze oproep. De korte
reactietermijn die respondenten gegeven wordt en die bovendien de herfstvakantie omvat. baart ons
daarbij wel enige zorgen. Een Iangere reactietijd was de zorgvuldigheid in het proces ongetwijfeld ten
goede gekomen.

Onze reactie op de  in de oonsulatie gestelde vragen treft u aan in de  bijlage bij deze bn'ef. Vele
aspecten van onze reactie komen ook aan de orde in het reeds ingediende voorstel voor non-firm
aansluit- en transportovereenkomsten2 en het binnenkort in te dienen voorstel met betrekking tot niet
gebruikte transportrechten3. De inhoud van de twee genoemde voorstellen maakt integraal onderdeei
uit van onze reactie op de consultatie.

Tot slot willen we nog opmerken dat de vele ideeén die in de oonsuitatie en  onze reactie aan bod
komen, nog erg ‘hoog-over’ zijn. Bij het verder uitwerken van die ideeén zijn de netbeheerders
vanzelfsprekend graag betrokken. niet aileen voor de  benodigde regelgeving. maar ook voor de
praktische implementatie ervan. De ervaring met de praktische implementatie van de regelgeving
rondom oongestiemanagement wijst uit dat ingewikkelde regelgeving een zorgvuldige uitwerking in de
operationele prooessen. voor zowel netbeheerders als aangeslotenen. vergt. Ook die uitwerking kost
tijd.

1 ACM/UiT/584485. Consultatie Altematieve transportrechten on use it or lose it
2 Brief met kenmerk BR-2022-1899. dd. 29 september 2022
3 Brief met kenmerk BR-2022-1931. dd .  3 november 2022
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Bijlage Reactie consultatievragen 

Kenmerk Datum 
BR-2022-1927 3 november 2022 

Mocht u naar aanleiding van deze reactie nadere vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de heer 
van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlage Reacb'e oonsultatievragen

Kenmerk Datum
BR-2022-1927 3 november 2022

Mocht u naar aanleiding van deze leaclie nadere vragen hebben. dan kunt u zich wenden tot de heer
van ons bureau (gegevens zie briefhoofd).

Met vn'endelijke greet,

h
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Bijlage Ructie consultafiewagen

Kanmark Datum
BR-2022-1927 3 member 2022

Mocht u naar aanleiding van deze reaclie nadere wagon hebben. dan kunt u zioh wenden tot de hear
 van ons bureau (gegevens zie bn'efhoofd).

Met vriendelijke groet.

h
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Bijlage Reactie consultatievragen 

Kenmerk Datum 
BR-2022-1927 3 november 2022 

In deze bijlage vindt u per gestelde vraag de reactie van de gezamenlijke netbeheerders 

1. Inleiding en doel 
1) Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Ja. Met de inzet van alternatieve transportrechten kan beter gebruik worden gemaakt van de 
bestaande netcapaciteit. Door het verbreden van de pieken/beter opvullen van de dalen kan er meer elektriciteit worden getransporteerd door het bestaande net. Hierdoor kunnen verzwaringen worden uitgesteld of vermeden waardoor de arbeidsmiddelen op andere plaatsen ingezet 
kunnen worden, en/of meer (potentiële) aangeslotenen worden bediend. Hierbij ligt wat ons 
betreft met name de nadruk op het faciliteren van verduurzaming in zowel vraag- (elektrificatie) en aanbodzijde (duurzame opwek, zon en wind). Wij zien alternatieve transportrechten dan ook 
als een middel om prikkels in het systeem te brengen om de klantvraag naar transportcapaciteit 
te beïnvloeden zodat het groeiende systeem efficiënt en betaalbaar blijft. 
UIOLI heeft wat ons betreft als uitgangspunt dat gecontracteerd vermogen ook moet worden gebruikt. Hiermee kunnen alle (potentiële) aangeslotenen beter worden gefaciliteerd in hun vraag naar transport. Doordat duidelijk is dat vermogen ook daadwerkelijk wordt gebruikt/nodig is kan (onvoorziene) congestie worden voorkomen (het risico van onvoorspelbare autonome groei 
wordt aanzienlijk minder - het verwachte netgebruik kan beter worden ingeschat). Dit stelt de netbeheerder beter in staat om te anticiperen op de groeiende vraag naar transport en om 
netuitbreidingen te plannen, maar ook om met minder risico (meer) nieuwe transportrechten uit 
te geven. 
Voor het goed functioneren van alternatieve transportrechten en UIOLI, maar wat de 
gezamenlijke netbeheerders betreft, ook voor het goed functioneren van congestiemanagement, 
is het cruciaal dat niet alleen de verplichtingen van netbeheerders goed worden omschreven, maar evenzo de plichten van aangeslotenen. Hierbij kunnen dan niet alleen netbeheerders, maar ook aangeslotenen op hun verplichtingen aangesproken worden. Alle initiatieven om het net zo 
efficiënt mogelijk te benutten zullen alleen werken indien ieders verantwoordelijkheden goed zijn omschreven en als een ieder zich houdt aan die verantwoordelijkheden. 

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

In beginsel wel. Echter zien wij toch op een aantal punten wat nuanceverschillen ten opzichte van de interpretatie van de ACM. Allereerst noopt art. 7.1(2) van de Netcode niet tot de conclusie 
dat het transportrecht altijd vast zou moeten zijn en dat er geen tijdsgebonden afspraken gemaakt zouden kunnen worden; “De aangeslotene heeft recht op transport van elektriciteit door 
heel Nederland tot een hoeveelheid ter grootte van het op de aansluiting gecontracteerde en 
beschikbaar gestelde vermogen.” Dit schrijft enkel voor dat er recht is op de hoeveelheid die is 
gecontracteerd, niet dat deze hoeveelheid altijd hetzelfde moet zijn. Wel zijn wij van mening dat 
de alternatieve vormen goed verwerkt moeten worden in aanvullende bepalingen en de verdere uitwerking van het gecontracteerd transportvermogen in de Net- en Tarievencode. 
Verder achten wij de zin dat alleen in geval van storing en onderhoud bij enkelvoudige niet- 
redundante aansluitingen sprake kan zijn van transportonderbrekingen, onjuist geformuleerd. 
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Bijlage Reactie consultatievragen

Konmerk Datum
BR-2022-1927 3 november 2022

I n  deze bijlage vindt u per  gestelde vraag de  reactie van de  gezamenlijke netbeheerders.

1)

2)

1. Inleiding en doel
Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiénterebenutting van he t  elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toe/ichten?
Ja. Met de inzet van alternatieve transportrechten kan beter gebruik worden gemaakt van de
bestaande netcapaciteit. Door het  verbreden van de  pieken/beter opvullen van de  dalen kan e rmeer elektriciteit worden getransponeerd door het bestaande net. Hierdoor kunnen verzwaringen
worden uitgesteld of  vermeden waardoor de  arbeidsmiddelen op andere plaatsen ingezet
kunnen worden, en/of meer (potentiéle) aangeslotenen worden bediend. Hierbij ligt wat ons
betreft met  name de nadruk op het faciliteren van verduurzaming in  zowel vraag- (elektrificatie)
en  aanbodzijde (duurzame opwek, zon en  wind). Wij zien alternatieve transportrechten dan  ook
als een middei om prikkels in  het systeem te brengen om de  kiantvraag naar transportcapaciteit
te beinvloeden zodat het  groeiende systeem efficient en  betaalbaar blijft.
UIOLI heeft wat ons betreft als uitgangspunt dat  gecontracteerd vermogen ook moet worden
gebruikt. Hiermee kunnen aIIe (potentiéle) aangeslotenen beter worden gefaciliteerd in hunvraag naar transport. Doordat duidelijk is dat vermogen ook daadwerkelijk wordt gebruikt/nodig is
kan (onvoorziene) congestie worden voorkomen (het risico van onvoorspelbare autonome groei
wordt aanzienlijk minder — het verwachte netgebruik kan beter worden ingeschat). Dit stelt de
netbeheerder beter in staat om te anticiperen op  de  groeiende vraag naar transport en  om
netuitbreidingen te plannen, maar ook om met minder risico (meer) nieuwe transportrechten uit
te geven.
Voor het  goed functioneren van alternatieve transportrechten en  UIOLI. maar wat de
gezamenlijke netbeheerders betreft, ook voor het goed functioneren van congestiemanagement,
is  het cruciaai dat niet alleen de  verpiichtingen van netbeheerders goed worden omschreven.
maar evenzo de  plichten van aangeslotenen. Hierbij kunnen dan niet alleen netbeheerders, maar
ook aangeslotenen op  hun verpiichtingen aangesproken worden. Alle initiatieven om het net 20
efficient mogelijk te benutten zullen alleen werken indien ieders verantwoordelijkheden goed zijn
omschreven en  als een ieder zich houdt aan die verantwoordelijkheden.

2. Vaste transportrechten
Vindt u deze beschn'jving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactietoe/ichten?
i n  beginsel wel. Echter zien wij toch op  een aantal punten wat nuanceverschillen ten opzichte
van de  interpretatie van de  ACM. Allereerst noopt art. 7.1(2) van de  Netcode niet tot de  conclusie
dat het transportrecht altijd vast zou moeten zijn en  dat e r  geen tijdsgebonden afspraken
gemaakt zouden kunnen worden; “De aangeslotene heeft recht op  transport van elektriciteit door
heel Nederland tot een hoeveelheid ter grootte van het op de aansluiting gecontracteerde en
beschikbaar gestelde vermogen." Dit schrijft enkel voor dat e r  recht is  op  de  hoeveelheid die isgecontracteerd, niet dat deze hoeveelheid altijd hetzelfde moet zijn. WeI zijn wij van mening dat
de alternatieve vonnen goed verwerkt moeten worden in aanvullende bepalingen en  de  verdere
uitwerking van het  gecontracteerd transportvermogen in de Net- en  Tarievencode.
Verder achten wij de  zin dat  alleen in geval van storing en  onderhoud bij enkelvoudige niet-
redundante aansluitingen sprake kan zijn van transportonderbrekingen. onjuist geformuleerd.
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Kenmerk Datum
BR—2022-1927 3 november 2022

In deze bijlage vindt u per gestelde vraag de reactie van de  gezamenlijke netbeheerders.

1)

2)

1. lnleiding en  doelDenkt u dat altematieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiénterebenutting van het  elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toe/ichten?
Ja. Met de  inzet van aiternatieve transportrechten kan beter gebruik worden gemaakt van de
bestaande netcapaciteit. Door het  verbreden van de  pieken/beter opvullen van de dalen kan er
meer elektriciteit worden getransporteerd door het bestaande net. Hierdoor kunnen verzwaringen
worden uitgesteid of  vermeden waardoor de  arbeidsmiddelen op  andere plaatsen ingezet
kunnen worden, en/of meer  (potentiéle) aangeslotenen worden bediend. Hierbij iigt wat ons
betreft met  name de nadruk op het faciliteren van verduurzaming in zowel vraag- (elektrificatie)
en  aanbodzijde (duurzame opwek, zon en  wind). Vtfij zien altematieve transportrechten dan ook
als een middel om prikkels in  het systeem te brengen om de  klantvraag naar transportcapaciteit
te be'r‘nvloeden zodat het groeiende systeem efficient en  betaalbaar blijft.
UIOLI heeft wat ons betrefl als uitgangspunt dat  gecontracteerd vennogen ook moet worden
gebruikt. Hierrnee kunnen alle (potentiéle) aangeslotenen beter worden gefaciliteerd in  hun
vraag naar transport. Doordat duidelijk is dat  vermogen ook daadwerkelijk wordt gebruikt/nodig i s
kan (onvoorziene) congestie worden voorkomen (het risico van onvoorspelbare autonome groei
wordt aanzienlijk minder — het vewvachte netgebruik kan beter worden ingeschat). Dit stelt de
netbeheerder beter in  staat om te anticiperen op  de groeiende vraag naar transport en  om
netuitbreidingen te plannen, maar ook om met minder risico (meer) nieuwe transportrechten ui tte geven.
Voor het goed functioneren van altematieve transportrechten en  UIOLI, maar wat de
gezamenlijke netbeheerders betreft. ook voor het goed functioneren van oongestiemanagement.is het cruciaal dat niet alleen de verplichtingen van netbeheerders goed worden omschreven,
maar evenzo de  plichten van aangeslotenen. Hierbij kunnen dan niet alleen netbeheerders. maar
ook aangeslotenen op  hun verplichtingen aangesproken worden. Alle initiatieven om het net  zo
efficient mogelijk te benutten zullen alleen werken indien ieders verantwoordelijkheden goed zijn
omschreven en  als een ieder zich houdt aan die verantwoordelijkheden.

2. Vaste transportrechten
Vindt u deze beschn'jving van vaste transportrechten toereikend? Zo nee, kunt u uw reactietoelichten?
In  beginsel wel. Echter zien wij toch op  een aantal punten wat nuanceverschillen ten opzichte
van de  interpretatie van de ACM. Allereerst noopt art. 7.1(2) van de  Netcode niet tot de conclusie
dat het transportrecht altijd vast zou moeten zijn en  dat er  geen tijdsgebonden afspraken
gemaakt zouden kunnen worden; “De aangeslotene heeft recht op transport van elektriciteit door
heel Nederland tot een hoeveelheid ter grootte van het op  de  aansiuiting gecontracteerde en
beschikbaar gestelde vennogen." Dit schn'jft enkel voor dat  er  recht i s  op  de  hoeveelheid die is
gecontracteerd, niet dat deze hoeveelheid altijd hetzelfde moet zijn. Wei zijn wij van mening dat
de  altematieve vonnen goed verwerkt moeten worden in  aanvullende bepalingen en  de  verdere
uitwerking van het gecontracteerd transportvennogen in  de Net— en  Tarievencode.
Verder achten wij de  zin dat  alleen in  geval van storing en  onderhoud bij enkelvoudige niet-
redundante aansluitingen sprake kan zijn van transportonderbrekingen, onjuist gefonnuleerd.
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Bijlage Reactie consultatievragen 

Kenmerk Datum 
BR-2022-1927 3 november 2022 

Enerzijds omdat er geen rekening wordt gehouden met vrijstellingen en ontheffingen op grond 
van de AMvB N-1. Anderzijds wordt geen rekening gehouden met de bevoegdheid van een netbeheerder om in het belang van een goede energievoorziening, in verband met uitvoering van 
werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in het belang van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade het elektriciteitstransport te beperken of onderbreken. 
Wij zijn het dus niet oneens met de beschrijving van de vaste transportrechten, maar willen wel nuancering in de beschrijving aanbrengen om deze begrijpelijker te maken. Overigens zijn wij 
van mening dat randnummer 11 goed weergeeft waarom de toepassing van UIOLI belangrijk is. 

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

Ja, er zijn meer alternatieve transportrechten denkbaar Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan: 
• situationeel onderbreekbare transportrechten, zodat tijdens onderhoud en storingen 

overbelasting voorkomen kan worden, 
• de mogelijkheid van 2 (of meer) aangeslotenen om 1 gecontracteerd transportvermogen te 

‘delen’, 
• de mogelijkheid om het flexibele deel van het transportrecht hard te koppelen aan 

tegengesteld gebruik van transport van een andere aangeslotene. 
• de mogelijkheid om (een deel van) de transportcapaciteit in een netdeel op dagbasis te 

veilen, vergelijkbaar met hoe dat gebeurt op de landgrensoverschrijdende verbindingen. 
Combinaties van transportrechten zijn natuurlijk ook goed denkbaar. Een combinatie van vast, gedeeld en flexibele transportrechten kan in het bijzonder interessant zijn voor smart charging in 
publieke laadpalen. 
Waarschijnlijk zijn niet al deze mogelijke modellen even vruchtbaar, wenselijk of doelmatig, maar 
als ze niet genoemd worden, kunnen ze ook niet op hun merites beoordeeld worden. 
3.1 Flexibele transportrechten 4) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Het eerste deel van de omschrijving, in randnummer 15, de ‘totale netcapaciteit’-variant vinden wij navolgbaar en is ook in lijn met hoe wij zelf flexibel transport zien. De variant waarbij een koppeling wordt gemaakt met de pïekbelasting, in randnummer 16, is wat ons betreft minder 
duidelijk. Zoals wij de beschrijving hiervan interpreteren is er sprake van een combinatie van een 
flexibel recht en een piek-beperking, waarbij in de piekvensters geen belasting kan plaatsvinden. Indien deze interpretatie juist is, dan kunnen wij ons vinden in het concept, maar zou onze 
aanbeveling zijn om te benoemen dat het een flexibel transportrecht is, waarbij een piek- 
beperking wordt gehanteerd. Een relevante vraag in deze is wel hoe de piekvensters bepaald 
gaan worden. 

5) Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties? 
Zie antwoord hierboven. Wat ons betreft zijn er veel praktische aandachtspunten bij het verdelen van het flexibele transport. Hierbij is niet alleen de hoeveelheid beschikbare netcapaciteit op enig 
moment van belang, maar ook de potentiële vraag van aangeslotenen op enig moment met een 
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Bijlage Reactie consultatievragen

Konmerk Datum
BR-2022-1927 3 november 2022

3)

4)

5)

Enerzijds omdat e r  geen rekening wordt gehouden met vn'jstellingen en  ontheffingen op  grondvan de AMvB N—1. Andeizijds wordt geen rekening gehouden met de bevoegdheid van een
netbeheerder om in het belang van een goede energievoorziening, i n  verband met uitvoen'ng van
werkzaamheden. in het belang van de  veiligheid o f  in het belang van redelijkewvijs te duchten
gevaar voor schade het  elektriciteitstransport te bepeiken of  onderbreken.
Wij zi jn het dus niet oneens met  de  beschrijving van de vaste transportrechten, maar willen wel
nuancering in  de  beschrijving aanbrengen om deze begrijpelijker te maken. Overigens zijn wij
van mening dat randnummer 11 goed weergeeft waarom de  toepassing van UIOLI belangrijk is.

3. Alternatieve transportrechten
Mist u vormen van altematieve transportrechten? Zo ja, welke?
Ja, e r  zijn meer alternatieve transportrechten denkbaar. VWj denken daarbij bijvoorbeeld aan:
. situationeel onderbreekbare transportrechten. zodat tijdens onderhoud en  storingen

overbelasting voorkomen kan  worden.
0 de mogelijkheid van 2 (of meer) aangeslotenen cm 1 gecontracteerd transportvermogen te

'deien‘.
0 de mogelijkheid om het flexibeie deel van het transportrecht hard te koppelen aan

tegengesteld gebruik van transport van een andere aangeslotene.
. de mogelijkheid om (een deel van) de transportcapaciteit in  een netdeel op dagbasis te

veilen, vergelijkbaar met hoe dat gebeurt op  de  landgrensoverschrijdende verbindingen.
Combinaties van transportrechten zijn natuurlijk ook goed denkbaar. Een combinatie van vast.
gedeeld en  flexibele transportrechten kan in  het bijzonder interessant zijn voor smart charging inpublieke Iaadpalen.
Waarschijnlijk zijn niet aI deze mogelijke modellen even vruchtbaar, wenselijk of  doelmatig, maar
als ze niet genoemd worden, kunnen ze ook niet op hun merites beoordeeld worden.
3.1 Flexibele transportrechtenKunt u zich vinden in bovenstaande beschn'jving van flexibele transportrechten? Kunt u uwan twoord toe/ich ten ?
Het eerste deel van de  omschrijving. in  randnummer 15, de ‘totale netcapaciteit-variant vinden
wij navolgbaar en  is  ook in  Iijn met  hoe wij zelf flexibel transport zien. De van'ant waarbij een
koppeling wordt gemaakt met de piekbelasting, in  randnummer 16, is wat ons betreft minder
duidelijk. Zoals wij de  beschrijving hiervan interpreteren is  e r  sprake van een combinatie van een
flexibel recht en  een piek-beperking, waarbij in  de piekvensters geen belasting kan plaatsvinden.
indien deze interpretatie juist is, dan kunnen wij ons vinden in  het  concept. maar zou onze
aanbeveling zijn om te benoemen dat het een flexibel transportrecht is. waarbij een piek-
beperking wordt gehanteerd. Een relevante vraag in deze is  wel hoe de  piekvensters bepaald
gaan warden.
Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibeletransportrechten te bepalen? Ziet u my andere optics?
Zie antwoord hierboven. Wat ons betreft zijn e r  veei praktische aandachtspunten bij het verdelen
van het flexibele transport. Hierbij is  niet alieen de  hoeveelheid beschikbare netcapaciteit op enig
moment van belang. maar ook de  potentiele vraag van aangeslotenen op  enig moment met een
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3)

4)

5)

Enerzijds omdat er geen rekening wordt gehouden met vn‘jstellingen en ontheffingen op grond
van de AMvB N-1. Anderzijds wordt geen rekening gehouden met de bevoegdheid van een
netbeheerder om in het belang van een goede energievoorziening. in verband met uitvoering van
werkzaamheden. in het belang van de veiligheid of in het belang van redelijkerwijs te duchten
gevaar voor schade het elektriciteitstransport te beperken of onderbreken.

Wij zijn het dus niet oneens met de beschrijving van de vaste transportrechten, maar willen wel
nuancen'ng in de  beschn‘jving aanbrengen om deze begrijpelijker te maken. Overigens zijn wij
van mening dat randnummer 11 goed weergeeft waarom de toepassing van UIOLI belangrijk is.

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

Ja, er zijn meer altematieve transportrechten denkbaar. WIj denken daarbij bijvoorbeeld aan:
. situationeel onderbreekbare transportrechten, zodat tijdens onderhoud en  storingen

overbelasting voorkomen kan worden.
. de mogelijkheid van 2 (of meer) aangeslotenen cm 1 gecontracteerd transportvermogen te

'delen’,
0 de mogelijkheid om het flexibele deel van het transportrecht hard te koppelen aan

tegengesteld gebruik van transport van een andere aangeslotene.
0 de mogelijkheid om (een deel van) de transportcapaciteit in een netdeel op dagbasis te

veilen, vergelijkbaar met hoe dat gebeurt op de Iandgrensoverschrijdende verbindingen.

Combinaties van transportrechten zijn natuudijk ook goed denkbaar. Een combinatie van vast,
gedeeld en flexibeie transportrechten kan in het bijzonder interessant zijn voor smart charging in
publieke Iaadpalen.

Waarschijnlijk zijn niet al deze mogelijke modellen even vruchtbaar. wenselijk of doelmatig. maar
als ze niet genoemd worden. kunnen ze ook niet op hun merites beoordeeid worden.

3.1 Flexibele transportrechten
Kunt u zich vinden in bovenstaande beschn'jving van flexibele transportrechten? Kunt u uw
antwoord toe/ichten?

Het eerste deel van de omsohrijving. in randnummer 15, de ‘totale netcapaciteit'-variant vinden
wij navolgbaar en is ook in Iijn met hoe wij zelf flexibel transport zien. De variant waarbij een
koppeling wordt gemaakt met de piekbeiasting, in randnummer 16. is wat ons betreft minder
duidelijk. Zoals wij de  beschrijving hiervan interpreteren is er sprake van een combinatie van een
flexibel recht en en piek-beperking. waarbij in de piekvensters geen belasting kan plaatsvinden.
lndien deze interpretatie juist is, dan kunnen wij ons vinden in het concept, maar zou onze
aanbeveling zijn om te benoemen dat het een flexibel transportrecht is, waarbij een piek-
beperking wordt gehanteerd. Een relevante vraag in deze is wel hoe de piekvensters bepaald
gaan worden.

Wat vindt u van de twee beschreven opties om de beschikbare transportcapaciteit voor flexibele
transportrechien te bepalen? Zie! u nog andele opties?

Zie antwoord hierboven. Wat ons betreft zijn er  veel praktische aandachtspunten bij het verdelen
van het flexibele transport. Hierbij is niet alleen de hoeveelheid beschikbare netmpaciteit op enig
moment van belang. maar ook de potentiele vraag van aangeslotenen op enig moment met een
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flexibel recht. De huidige beschrijving lijkt uit te gaan van een constante vraag naar transport tegenover een variabele beschikbaarheid van transport. Echter, ook de vraag naar transport zal variëren. Bij de opties kan ook nog aandacht worden geschonken aan het verdelingsmechanisme, waarbij drie mogelijke varianten zouden kunnen worden onderscheiden: 1) een variant waarbij de beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de aangeslotenen met een flexibel recht op transport naar rato van hun maximaal gecontracteerde flexibele vermogen. Hierbij is het recht niet gekoppeld aan de behoefte aan transport van de aangeslotene. 
2) een variant waarbij de beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de aangeslotenen met een flexibel recht op transport naar rato van de prognose die de aangeslotene zelf indient, een variant waarbij de beschikbare capaciteit wordt verdeeld naar de volgorde van het moment waarop het desbetreffende contract is aangegaan. 
Als kanttekening willen we hierbij wel opmerken dat variant 2 ingewikkelder qua toepassing zal zijn dan variant 1, waarbij als positieve kanttekening dan weer geplaatst kan worden dat aangeslotenen beter worden bediend in hun flexibele recht op transport. 

6) Zouden flexibele transportrechten aantrekkelijk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen? Zo nee, waarom niet? 
Ja. Als netbeheerder stelt flexibiliteit ons in staat om onze netten beter te (laten) benutten. Met flexibele transportrechten kunnen verzwaringen worden vermeden of uitgesteld (met als positief effect dat de arbeidscapaciteit elders ingezet kan worden voor verzwaringen, het aanleggen van aansluitingen, etc.) en kan er snel en gemakkelijk worden ingespeeld op beschikbare netcapaciteit Met name in gevallen van schaarste, of in gevallen waar flexibiliteit als permanente verzwaren tenzij’ oplossing kan worden ingezet. Wel vraagt de inzet van flexibele transportrechten de nodige inpassingen voor de netbeheerder, deze moeten niet worden onderschat. Hierbij kan worden gedacht aan de monitoring van de naleving van en de handhaving bij niet-nakoming van flexibele transportrechten, voortijdige opzegging, de berekening en toekenning van flexibele transportrechten op dagdagelijkse basis, informatieverstrekking en communicatie met aangeslotenen, etc. 
3.2 Tijdsgebonden vaste transportrechten 

7) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Ja. Wij zien tijdsgebonden transportrechten ook als een verfijning van het huidige vaste recht op transport, waarbij de maximale omvang van dit transport kan verschillen per tijdsblok. Wel tekenen we hierbij aan dat de tijdsblokken in overleg tussen netbeheerder en aangeslotene tot stand behoren te komen en in beginsel ertoe moeten leiden dat een verhoging van de bestaande piekbelasting wordt voorkomen. 

8) Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zo ja, onder welke voorwaarden? 
Ja. Dit zou voor ons een wenselijk instrument zijn om aangeslotenen die geen vaste vraag naar transport hebben beter te kunnen faciliteren. Wanneer er per tijdsblok afspraken kunnen worden gemaakt voor de maximale hoogte van het transport kunnen wij meer aangeslotenen faciliteren. Dit zouden aangeslotenen kunnen zijn die toegang tot het net zoeken, maar dit niet altijd nodig hebben, maar ook aangeslotenen die reeds op het net aangeslotenen zijn en die hun 
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6)

7)

8)

flexibel recht. De huidige beschrijving lijkt uit te gaan van een constante vraag naar transport
tegenover een variabele beschikbaarheid van transport. Echter. ook de vraag naar transport zal
varieren. Bij de opties kan ook nog aandacht worden geschonken aan het
verdelingsmechanisme, waarbij drie mogelijke varianten zouden kunnen worden onderscheiden:
1) en  variant waarbij de  beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de aangeslotenen met

een flexibel recht op transport naar rato van hun maximaal gecontracteerde flexibele
vermogen. Hierbij is het recht niet gekoppeld aan de behoefte aan transport van de
aangeslotene.

2)  een variant waarbij de  beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de aangeslotenen met
een flexibel recht op transport naar rato van de prognose die de aangeslotene zelf indient.
een variant waarbij de beschikbare capaciteit wordt verdeeld naar de volgorde van het
moment waarop het desbetreffende contract is aangegaan.

Als kanttekening wilien we hierbij wel opmerken dat variant 2 ingewikkelder qua toepassing zal
zijn dan variant 1, waarbij als positieve kanttekening dan weer geplaatst kan worden dat
aangeslotenen beter worden bediend in hun flexibele recht op transport.

Zouden flexibele transportrechten aantrekke/ijk voor u zijn? Zo ja, waamm en in welke gevalien?
Zo nee, waarom niet?

Ja. Als netbeheerder steit flexibiliteit ons in staat om onze netten beter te (laten) benutten. Met
flexibele transportrechten kunnen verzwaringen worden verrneden of uitgesteld (metals positief
effect dat de arbeidscapaciteit elders ingezet kan worden voor verzwaringen, het aanleggen van
aansluitingen, etc.) en kan er snel en gemakkelijk worden ingespeeld op beschikbare
netcapaciteit. Met name in gevalien van schaarste, of in gevalien waar flexibiliteit als permanente
‘verzwaren tenzij' oplossing kan worden ingezet. Wei vraagt de inzet van flexibele
transportrechten de nodige inpassingen voor de netbeheerder. deze moeten niet worden
onderschat. Hierbij kan worden gedacht aan de monitoring van de naieving van en de
handhaving bij niet-nakoming van flexibele transportrechten, voortijdige opzegging. de
berekening en toekenning van flexibele transportrechten op dagdagelijkse basis,
inforrnatieverstrekking en communicatie met aangeslotenen. etc.

3.2 Tijdsgebonden vaste transportrechten
Kunt u zich vinden in bovenstaande beschn‘jving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt
u uw antwoord toe/ichten?

Ja. Vifij zien tijdsgebonden transportrechten ook als een verfijning van het huidige vaste recht op
transport. waarbij de  maximale omvang van dit transport kan verschilien per tijdsblok. Wei
tekenen we hierbij aan dat de tijdsblokken in overleg tussen netbeheerder en aangeslotene tot
stand behoren te komen en in beginsel ertoe moeten ieiden dat een verhoging van de bestaande
piekbelasting wordt voorkomen.

Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zoja, onder
welke voorwaarden?

Ja. Dit zou voor ons een wenselijk instrument zijn om aangeslotenen die geen vaste vraag naar
transport hebben beter te kunnen faciliteren. Wanneer er per tijdsblok afspraken kunnen worden
gemaakt voor de  maximale hoogte van het transport kunnen wij meer aangeslotenen faciliteren.
Dit zouden aangeslotenen kunnen zijn die toegang tot het net zoeken. maar dit niet altijd nodig
hebben, maar ook aangeslotenen die reeds op het net aangeslotenen zijn en die hun
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5)
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8)

flexibel recht. De huidige beschrijving iijkt uit te gaan van een constante vraag naar transport
tegenover een variabele beschikbaarheid van transport. Echter, ook de vraag naar transport zal
variéren. Bij de opties kan ook nog aandacht worden geschonken aan het
verdelingsmechanisme. waarbij drie mogeiijke varianten zouden kunnen worden onderscheiden:
1)  een variant waarbij de  beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de aangeslotenen met

een flexibel recht op transport naar rato van hun maximaal gecontracteerde flexibele
vennogen. Hierbij is het recht niet gekoppeld aan de behoefte aan transport van de
aangeslotene.

2 )  een variant waarbij de  beschikbare capaciteit wordt verdeeld tussen de aangeslotenen met
een flexibel recht op transport naar rato van de prognose die de aangeslotene zelf indient.
een variant waarbij de beschikbare capaciteit wordt verdeeld naar de volgorde van het
moment waarop het desbetreffende contract is aangegaan.

Als kanttekening willen we hierbij wel opmerken dat variant 2 ingewikkelder qua toepassing zal
zijn dan variant 1, waarbij als positieve kanttekening dan weer geplaatst kan worden dat
aangeslotenen beter worden bediend in hun flexibeie recht op transport.

Zouden flexibele transportrechten aantrekkelljk voor u zijn? Zo ja, waarom en in welke gevallen?
Zo nee, waarom niet?

Ja. Als netbeheerder stelt flexibiliteit ons in staat om onze netten beter te (Iaten) benutten. Met
flexibeie transportrechten kunnen verzwan'ngen worden verrneden of uitgesteld (metals positief
effect dat de arbeidscapaciteit elders ingezet kan worden voor verzwaringen. het aanieggen van
aansluitingen, etc.) en kan er snel en gemakkelijk worden ingespeeld op beschikbare
netcapaciteit. Met name in gevallen van schaarste. of in gevallen waar flexibiliteit als permanente
‘verzwaren tenzij' opiossing kan worden ingezet. Wel vraagt de inzet van flexibele
transportrechten de nodige inpassingen voor de netbeheerder. deze moeten niet worden
onderschat. Hierbij kan worden gedacht aan de monitoring van de naleving van en de
handhaving bij niet—nakoming van flexibele transportrechten, voortijdige opzegging. de
berekening en toekenning van flexibele transportrechten op dagdagelijkse basis.
informatieverstrekking en communicatie met aangeslotenen. etc.

3.2 Tijdsgebonden vaste transportrechten
Kunt u zich vinden in bovenstaande beschn‘jving van tijdsgebonden vaste transportrechten? Kunt
u uw antwoord toe/ichten?

Ja. Wij zien tijdsgebonden transportrechten ook als een verfijning van het huidige vaste recht op
transport, waarbij de  maximale omvang van dit transport kan verschillen per tijdsblok. Wel
tekenen we hierbij aan dat de tijdsblokken in overieg tussen netbeheerder en aangeslotene tot
stand behoren te komen en in beginsel ertoe moeten leiden dat een verhoging van de bestaande
piekbelasting wordt voorkomen.

Zouden tijdsgebonden vaste transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn en zoja, onder
welke voomaarden?

Ja. Dit zou voor ons een wenselijk instrument zijn om aangeslotenen die geen vaste vraag naar
transport hebben beter te kunnen faciliteren. Wanneer er per tijdsblok afspraken kunnen worden
gemaakt voor de  maximale hoogte van het transport kunnen wij meer aangeslotenen faciliteren.
Dit zouden aangeslotenen kunnen zijn die toegang tot het net zoeken. maar dit niet altijd nodig
hebben, maar ook aangeslotenen die reeds op het net aangeslotenen zijn en die hun
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transportrecht willen beperken om daarmee ruimte voor andere (potentiële) aangeslotenen te maken. Zodra er tijdsgebonden rechten worden gegeven is het belangrijk om ook de naleving van de tijdgebonden afspraken te monitoren en waar nodig te handhaven. Hiervoor moeten ook kosten worden gemaakt, waarbij de tijdsgebonden rechten vooral toegevoegde waarde kunnen hebben wanneer er anders schaarste zou kunnen ontstaan of zou verergeren. Ook daarbuiten zouden tijdgebonden transportrechten toegevoegde waarde voor zowel aangeslotene als netbeheerder kunnen hebben, waarbij een randvoorwaarde is dat de tarievenstructuur daartoe wordt heroverwogen. 
3.3 Gecombineerde transportrechten 9) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van gecombineerde transportrechten? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Ja. Wel zijn wij van mening dat randnummer 25 een aantal onjuiste stellingnames bevat. Wat ons betreft leidt de inzet van vaste transportrechten in combinatie met alternatieve transportrechten (hetzij flexibel, hetzij in de tijdsgebonden vorm) niet per sé tot meer beschikbare netcapaciteit. Dit zou enkel het geval zijn wanneer bestaande netgebruikers van deze alternatieve transportrechten gebruik zouden gaan maken en dan in het bijzonder ook door af te zien van gebruik op de momenten waarop ze anders het net zouden hebben gebruikt. Voor de berekening van de beschikbare netcapaciteit wordt immers niet (louter) gekeken naar het gecontracteerde transportvermogen. Wel zijn wij van mening dat de toepassing van tijdsgebonden transportrechten (al dan niet) in combinatie met flexibele transportrechten leidt tot veiligere inpassing van nieuwe aangeslotenen (de inschatting van momenten verwacht gebruik/netbelasting kan beter worden gemaakt). Dit wordt in randnummer 26 ook aangestipt. 

10) Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en welke combinatie? Zo nee, waarom niet? 
Ja, om dezelfde redenen als beschreven bij vraag 8 en 6. De combinatie van instrumenten maakt een verfijndere toepassing mogelijk. Een gecombineerde inzet leidt tot mogelijke voordelen, die de ACM met name in randnummer 26 goed omschrijft, waarbij mogelijk inderdaad ook meer aangeslotenen kunnen worden gefaciliteerd binnen de bestaande netcapaciteit. 

4. Aandachts- en discussiepunten bij alternatieve transportrechten 
4.1 Non-discriminatie 11) Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Ja Dit strookt ook met hoe wij het non-discriminatie beginsel uitleggen. Wij zijn van mening dat het al dan niet inzetten van flexibiliteit in het kader van de afgenomen (of af te nemen) transportdienst leidt tot een andere positie en situatie voor de netgebruiker in casu. Op basis hiervan kan en moet een andere benadering worden toegepast ten opzichte van aangeslotenen die geen flexibiliteit willen of kunnen inzetten. Zeker in het licht van het aanbod van transport, zien wij de noodzaak van een andere behandeling Waarom zou een klant die een flexibele transportvraag heeft of zou wensen geweigerd kunnen worden wanneer dergelijk transport nog wel beschikbaar zou zijn? 
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9)

10)

11)

transportrecht willen beperken om daannee ruimte voor andere (potentiéle) aangeslotenen te
maken. Zodra er  tijdsgebonden rechten warden gegeven is het belangn’jk om ook de naleving
van de  tijdgebonden afspraken te monitoren en waar nodig te handhaven. Hiervoor moeten 00k
kosten worden gemaakt. waarbij de tijdsgebonden rechten vooral toegevoegde waarde kunnen
hebben wanneer er anders schaarste zou kunnen ontstaan of zou verergeren. 00k daarbuiten
zouden tijdgebonden transportrechten toegevoegde waarde voor zowel aangeslotene als
netbeheerder kunnen hebben, waarbij een randvomwaarde is dat de  tarievenstructuur daartoe
wordt herovewvogen.

3.3 Gecombineerde transportrechten
Kunt u zich vinden in bovenstaande beschn‘jving van gecombineerde transportrechten? Kunt u
uw antwoord toelichten?

Ja. Wel zijn wij van mening dat randnummer 25  een aantal onjuiste stellingnames bevat. Wat
ons betreft leidt de inzet van vaste transportrechten in combinatie met alternatieve
transportrechten (hetzij flexibel, hetzij in de  tijdsgebonden vorm) niet per sé tot meer beschikbare
netcapaciteit. Dit zou enkel het geval zijn wanneer bestaande netgebruikers van deze
alternatieve transportrechten gebruik zouden gaan maken en dan in het bijzonder ook door af te
zien van gebruik op de momenten waarop ze anders het net zouden hebben gebruikt. Voor de
berekening van de beschikbare netcapaciteit wordt immers niet (Iouter) gekeken naar het
gecontracteerde transportvennogen. Wel zijn wij van mening dat de toepassing van
tijdsgebonden transportrechten (al dan niet) in combinatie met flexibele transportrechten leidt tot
veiligere inpassing van nieuwe aangeslotenen (de inschatting van momenten verwacht
gebruik/netbelasting kan beter worden gemaakt). Dit wordt in randnummer 26 00k aangestipt.

Zouden gecombineerde transportrechten aantrekkelijk voor u kunnen zijn? Zoja, waarom en
welke combinatie? Zo nee, waarom niet?

Ja, om dezelfde redenen als beschreven bij vraag 8 en 6. De combinatie van instrumenten
maakt een verfijndere toepassing mogelijk. Een gecombineerde inzet leidt tot mogelijke
voordelen, die de ACM met name in randnummer 26 goed omschrijft. waarbij mogelijk inderdaad
ook meer aangeslotenen kunnen worden gefaciliteerd binnen de bestaande netcapaciteit.

4. Aandachts- en discussiepunten bij alternatieve
transportrechten

4.1 Non-discriminatie
Kunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uw
anlwoord toe/ichten?

Ja. Dit strookt ook met hoe wij het non-discriminatie beginsel uitleggen. \Mj zijn van mening dat
het al dan niet inzetten van flexibiliteit in het kader van de afgenomen (of a t  te nemen)
transpondienst leidt tot een andere positie en situatie voor de netgebruiker in casu. 0p basis
hiervan kan en moet een andere benadering worden toegepast ten opzichte van aangeslotenen
die geen flexibiliteit willen of kunnen inzetten. Zeker in het licht van het aanbod van transport,
zien wij de noodzaak van een andere behandeling. Waarom zou een klant die een flexibele
transportvraag heeft of zou wensen geweigerd kunnen worden wanneer dergelijk transport nog
wel beschikbaar zou zijn?
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9)

10)

11)

transportrecht willen beperken om daarmee ruimte voor andere (potentiele) aangeslotenen temaken. Zodra e r  tijdsgebonden rechten worden gegeven is het belangrijk om ook de nalevingvan de tijdgebonden afspraken te monitoren en waar nodig te handhaven. Hiervoor moeten ook
kosten worden gemaakt, waarbij de tijdsgebonden rechten vooral toegevoegde waarde kunnenhebben wanneer er  anders schaarste zou kunnen ontstaan of  zou verergeren. Ook daarbuitenzouden tijdgebonden transportrechten toegevoegde waarde voor zowel aangeslotene alsnetbeheerder kunnen hebben. waarbij een randvoorwaarde is  dat  de  tarievenstructuur daartoewordt heroverwogen.
3.3 Gecombineerde transportrechtenKunt u zich vinden in bovenstaande beschn'jving van gacombineerde transpomachten? Kunt uuw antwoord toelichten?

Ja. Wel zijn wij van mening dat randnummer 25  een aantal onjuiste stellingnames bevat. Watons betrefl Ieidt de inzet van vaste transportrechten in  combinatie met alternatieve
transportrechten (hetzij flexibeI, hetzij in  de  tijdsgebonden vorm) niet per sé tot meer beschikbarenetcapaciteit. Dit zou enkel het geval zijn wanneer bestaande netgebruikers van deze
alternatieve transportrechten gebruik zouden gaan maken en  dan in  het bijzonder ook door af  tezien van gebruik op de  momenten waarop ze anders het net zouden hebben gebruikt. Voor deberekening van de beschikbare netcapaciteit wordt immers niet (Iouter) gekeken naar hetgecontracteerde transportvennogen. Wel zijn wij van mening dat de  toepassing van
tijdsgebonden transportrechten (al dan niet) in  combinatie met flexibele transportrechten Ieidt totveiligere inpassing van nieuwe aangeslotenen (de inschatting van momenten verwachtgebruik/netbelasting kan beter worden gemaakt). Dit wordt in randnummer 26 ook aangestipt.
Zouden gecombineerde transportrechten aantrakkelijk voor u kunnen zijn? Zo ja, waarom en
welke combinatie? Zo nee, waarom niet?
Ja. om dezelfde redenen als beschreven bij vraag 8 en 6. De combinatie van instrumentenmaakt een verfijndere toepassing mogelijk. Een gecombineerde inzet Ieidt tot mogelijkevoordelen, die de ACM met name in randnummer 26 goed omschrijft, waarbij mogelijk inderdaadook meer aangeslotenen kunnen worden gefaciliteerd binnen de bestaande netcapaciteit.

4. Aandachts- en discussiepunten bij alternatievetransportrechten
4.1 Non-discriminatieKunt u zich vinden in de interpretatie van de ACM van het non-discriminatie beginsel? Kunt u uwantwoord toelichten?

Ja. Dit strookt ook met hoe wij het non-discriminatie beginsel uitleggen. \Mj zijn van mening dathet a l  dan niet inzetten van flexibiliteit i n  het kader van de afgenomen (of af  te nemen)transportdienst Ieidt tot een andere positie en  situatie voor de  netgebruiker i n  casu. Op basishiervan kan en  moet een andere benadering worden toegepast ten opzichte van aangeslotenendie geen flexibiliteit willen of kunnen inzetten. Zeker in het licht van het aanbod van transport.zien wij de noodzaak van een andere behandeling. Waarom zou een klant die een flexibeletransportvraag heefi of zou wensen geweigerd kunnen worden wanneer dergelijk transport nogwel beschikbaar zou zijn?
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4.2 Voor wie? 12) Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom? 
Alternatieve transportrechten zijn interessant voor elke aangeslotene die in staat is zijn transportbehoefte te verschuiven, te verlagen of (in voorkomende gevallen) te verhogen. Een 
dergelijke aangeslotene kan er vervolgens voor kiezen om zijn flexibiliteit te gelde maken 
middels een capaciteitsbeperkingscontract of middels een alternatief transportrecht (of zelfs combinaties van die twee). De tegenstelling tussen partijen die ACM in randnummer 33 suggereert is ons inziens dan ook een schijntegenstelling. 
Wij verwachten dat alternatieve transportrechten met name voor grootverbruikers interessant en werkbaar zullen zijn. Hierbij zien wij geen specifieke groepen waarvoor het niet interessant zou 
kunnen zijn, afhankelijk van de toepassing. Wel zou goed moeten worden gewogen wie/wanneer gebruik kan maken van alternatieve rechten. Uit oogpunt van efficiënt netgebruik zouden 
netbeheerders aangeslotenen die beschikken over een installatie die inherent in staat is tot het leveren van flexibiliteit zoals elektriciteitsopslageenheden, e-boilers, of elektrolyse-apparaten graag aansluiten met alternatieve transportrechten. 
Voor kleinverbruikers zal de toepassing van alternatieve transportrechten zoals geschetst in de 
consultatie veelal complexer zijn, wij delen hierin de verwachting van de ACM Wel kunnen we ons voorstellen dat voor kleinverbruikaansluitingen die louter worden gebruikt voor het laden van elektrisch vervoer (oftewel, publieke laadpalen), of in de toekomst voor kleinverbruikerscollectieven, alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn. Voor 
kleinverbruik zijn er nog alternatieven mogelijk in de vorm van een aangepaste tarifering. Ook wanneer bijvoorbeeld de ‘thuisbatterij’ een grote vlucht neemt, zouden voor het 
kleinverbruikerssegment vormen van alternatieve transportrechten zinvol kunnen worden. 
4.3 Wanneer: binnen en buiten (dreigende) congestiegebieden? 13) Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten gebieden met (dreigende) congestie? Waarom wel/niet? 
In het voorstel voor non-firm aansluit- en transportovereenkomsten is uitgebreid verwoord dat er 
een principieel verschil zit tussen het inzetten van een non-firm ATO in een congestiegebied, of 
door heel Nederland. In een congestiegebied zijn flexibele transportrechten additioneel op de 
bestaande vaste transportrechten. De bestaande kostenverdelingssystematiek gaat er vanuit dat er transportcapaciteit voldoende is en daarom is in het voorstel van de netbeheerders de 
tarifering simpelweg vormgegeven als een vaste korting op de bestaande tariefdragers. Als 
flexibele transportrechten door heel Nederland mogelijk worden, los van of er een 
capaciteitschaarste is, is het onjuist om de tarifering daarvan vorm te geven als een vaste korting 
op de bestaande tariefdragers. De stelling in randnummer 38, “Daarnaast zal het transporttarief 
bij alternatieve transportrechten lager uitvallen" is dan ook nogal uit de lucht gegrepen. Indien alternatieve transportrechten ingezet worden voor efficiënter netgebruik, leidt dit tot lagere investeringskosten en/of meer aangeslotenen en daarmee mogelijk tot lagere transporttaheven 
ten opzichte van een situatie zonder alternatieve transportrechten. Transporttarieven kunnen 
echter om andere redenen wel stijgen, onder andere vanwege de toegenomen kosten voor netverliezen en de kosten van alternatieve transportrechten wegen niet in alle gevallen op tegen 
de baten. 
Tevens dient wat ons betreft te worden opgemerkt dat toepassing van alternatieve transportrechten waarschijnlijk in alle gevallen een kostenherverdelingseffect zal hebben. 
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4.2 Voor wie?
12) Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?

Altematieve transportrechten zijn interessant voor elke aangeslotene die in staat is zijn
transportbehoefte te verschuiven, te venagen of (in voorkomende gevallen) te verhogen. Een
dergelijke aangeslotene kan er vervolgens voor kiezen om zijn flexiblliteit te gelde maken
middels een capaciteitsbeperkingscontract of middels een altematlef transportrecht (of zelfs
combinaties van die twee). De tegenstelling tussen partijen die ACM in randnummer 33
suggereert is ons inziens dan ook een schijntegenstelling.

Vlfij verwachten dat alternatieve transportrechten met name voor grootverbruikers interessant en
werkbaar zullen zijn. Hierbij zien wij geen specifieke groepen waarvoor het niet interessant zou
kunnen zijn, afnankelijk van de  toepassing. Wel zou goed moeten worden gewogen wielwanneer
gebruik kan maken van alternatieve rechten. Uit oogpunt van efficlént netgebruik zouden
netbeheerders aangeslotenen die beschikken over een installatie die inherent in staat is tot het
leveren van flexibiliteit zoals elektriciteitsopslageenheden. e-boilers, of elektrolyse-apparaten
graag aansluiten met alternatieve transportrechten.

Voor kleinverbruikers zal de toepassing van alternatieve transportrechten zoals geschetst in de
consultatie veelal complexer zijn, wij delen hierin de venNachting van de  ACM. Wel kunnen we
ons voorstellen dat voor kleinverbruikaansluitingen die louter worden gebruikt voor het laden van
elektrisch vervoer (oftewel, publieke Iaadpalen), of in de toekomst voor
kleinverbruikerscollectieven, alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn. Voor
kleinverbruik zijn er nog altematieven mogelijk in de vorm van een aangepaste tarifering. Ook
wanneer bijvoorbeeld de 'thuisbatten’j’ een grote vlucht neemt, zouden voor het
kleinverbruikerssegment vormen van alternatieve transportrechten zinvol kunnen worden.

4.3 Wan neer: binnen en buiten (dreigende) congestiegebieden?
13) 096/! u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten

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

In het voorstel voor non-firm aansluit- en transportovereenkomsten is uitgebreid verwoord dat er
een principieel verschil zit tussen het inzetten van een non-fin'n ATO in een congestiegebied. ofdoor heel Nederland. In een oongestiegebied zijn flexibele transportrechten additioneel op de
bestaande vaste transportrechten. De  bestaande kostenverdelingssystematiek gaat er vanuit dat
er transportcapaciteit voldoende is en daarom is in het voorstel van de netbeheerders de
tarifering simpelweg vormgegeven als een vaste korting op de bestaande tariefdragers. Als
flexibele transportrechten door heel Nederland mogelljk worden, los van of er  een
capaciteitschaarste is. is het onjuist om de tarifering daarvan vorm te geven als een vaste korting
op de bestaande tariefdragers. De stelling in randnummer 38, “Daamaast zal het transporttarief
bij alternatieve transportrechten lager uitvallen” is dan ook nogal uit de lucht gegrepen. lndien
alternatieve transportrechten ingezet worden voor efficiénter netgebruik. leldt dit tot lagere
investeringskosten en/of meer aangeslotenen en daarmee mogelljk tot lagere transporttarieven
ten opzichte van een situatie zonder alternatieve transportrechten. Transporttarieven kunnen
echter om andere redenen wel stijgen, onder andere vanwege de toegenomen kosten voor
netverliezen en de kosten van alternatieve transportrechten wegen niet in alle gevallen op tegen
de baten.

Tevens dient wat ons betreft te worden opgemerkt dat toepassing van alternatieve
transportrechten waarschijnlijk in alle gevallen een kostenherverdelingseffect zal hebben.
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12)

13)

4.2 Voor wie?
Voor welke pan/jen kunnen altematieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?

Altematieve transportrechten zijn interessant voor elke aangeslotene die in staat is zijn
transportbehoefte te verschuiven. te verlagen of (in voorkomende gevallen) te verhogen. Een
dergelijke aangeslotene kan er vervolgens voor kiezen om zijn flexibiliteit te gelde maken
middels een capaciteitsbeperkingscontrad of middels een altematief transportrecht (of zells
combinaties van die twee). De tegenstelling tussen partijen die ACM in randnummer 33
suggereeit is ons inziens dan ook een schijntegenstelling.

Vlfij verwachten dat altematieve transportrechten met name voor grootverbruikeis interessant en
werkbaar zullen zijn. Hierbij zien wij geen specifieke groepen waarvoor het niet interessant zou
kunnen zijn. athankelijk van de toepassing. Wel zou goed moeten worden gewogen wielwanneer
gebruik kan maken van altematieve rechten. Uit oogpunt van efficient netgebruik zouden
netbeheerders aangeslotenen die beschikken over een installatie die inherent in staat is tot het
levenen van flexibiliteit zoals elektriciteitsopslageenheden, e-boilers. of elektrolyse-apparaten
graag aansluiten met altematieve transportrechten.

Voor kleinverbruikers zal de toepassing van altematieve transportrechten zoals geschetst in de
oonsultatie veelal oomplexer zijn, wij delen hierin de verwachting van de ACM. Wel kunnen we
ons voorstellen dat voor kleinverbruikaansluitingen die louter worden gebruikt voor het laden van
elektrisch veivoer (oftewel, publieke Iaadpalen). of in de toekomst voor
kleinverbruikerscollectieven. altematieve tranSportrechten interessant kunnen zijn. Voor
kleinverbruik zijn er nog altematieven mogelijk in de vorm van een aangepaste tarifeiing. 00k
wanneer bijvoorbeeld de ‘thuisbatterij' een grote vlucht neemt. zouden voor het
kleinverbruikerssegment vonnen van altematieve transportrechten zinvol kunnen worden.

4.3 Wanneer: binnen en buiten (dreigende) congestiegebieden?
Dealt u de opvatting dat altematieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten
gebieden me! (dreigende) congestie? Waarom wel/niet?

In het voorstel voor non-firm aansluit- en transportovereenkomsten is uitgebreid verwoord dat er
een principieel verschil zit tussen het inzetten van een non-firm ATO in een congestiegebbd. of
door heel Nederland. In een congestiegebied zijn flexibele transportrechten additioneel op de
bestaande vaste transportrechten. De bestaande kostenverdelingssystematiek gaat er vanuit dat
er  transportcapaciteit voldoende is en daarom is in het voorstel van de netbeheerders de
tarifering simpelweg vormgegeven als een vaste korting op de bestaande tariefdragers. Als
flexibele transportrechten door heel Nederland mogelijk worden. Ios van of er  een
capaciteitschaarste is. is het onjuist om de tan'fering daarvan vorm te geven als een vaste korting
op de  bestaande tariefdragers. De stelling in randnummer 38. “Daamaast zal het transporttarief
bij altematieve transportrechten lager uitvallen” is dan ook nogal uit de lucht gegrepen. Indien
altematieve transportrechten ingezet worden voor efficiénter netgebruik, leidt dit tot lagere
investeringskosten enlof meer aangeslotenen en daaimee mogelijk tot lagere transporttarieven
ten opzichte van een situatie zonder altematieve transportrechten. Transporttarieven kunnen
echter om andere redenen wel stijgen. onder andere vanwege de toegenomen kosten voor
netverliezen en de kosten van altematieve transportrechten wegen niet in alle gevallen op tegen
de baten.

Tevens dient wat ons betnefl te wonden opgemerkt dat toepassing van altematieve
transportrechten waarschijnlijk in alle gevallen een kostenherverdelingseffect zal hebben.
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Het door heel Nederland inzetten van alternatieve transportrechten kan voor zowel 
aangeslotenen als netbeheerders interessant zijn. De aangeslotene kan een afweging maken 
welk transportrecht voor zijn situatie het meest geschikt is, de netbeheerder krijgt een 
gedetailleerder beeld in de benutting van het net. Dit leidt grosso modo haast vanzelf tot een 
optimalere benutting van het net. 
Als er alleen sprake zou van een vaste korting op de huidige tarieven voor alternatieve 
transportrechten, dan is er geen sprake meer van een eerlijke, kostengeoriënteerde tarifering. 
Het door heel Nederland inzetten van flexibele transportrechten, kan dan ook niet zonder een 
heroverweging van de tarievenstructuur. In die heroverweging zou het uitgangspunt moeten zijn 
dat de benutting van het net door een aangeslotene op een reële wijze in het te betalen tarief 
reflecteert en niet dat het een vaste korting oplevert ten opzichte van het huidige tarief. 

4.4 Afnemersbescherming 
14) Deelt u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet? 

De paragrafen 44 tot en met 48 lijken er vanuit te gaan dat alternatieve transportrechten door 
heel Nederland ingezet (kunnen) worden. Zoals we in ons antwoord op de vorige vraag hebben 
gesteld, dient een dergelijke brede invoering hand in hand te gaan met een heroverweging van 
de huidige tariefstructuur. De huidige tariefstructuur is immers opgezet vanuit een fundamenteel 
ander uitgangspunt. Hoe in een nieuwe tariefstructuur de kostenverdeling tussen alternatieve 
transportrechten en ‘gewone’ transportrechten zowel binnen als buiten (dreigende) 
congestiegebieden gemaakt moet worden, dient daarbij zorgvuldig overwogen te worden. 
Oppervlakkig beschouwd kan een eerste idee kan zijn om houders van flexibele transportrechten 
een tarief in rekening te brengen dat lager is dan het tarief dat in rekening wordt gebracht bij 
houders van vaste transportrechten. Echter, in gebieden waar geen transportschaarste is, kan 
dat leiden tot een verkeerde prikkel, zeker wanneer de aangeslotene het recht zou hebben om 
op elk moment zijn flexibel transportrecht om te zetten in vast transportrecht, ongeacht de 
benutting van het net. 
Wij zijn dan ook van mening dat in dergelijke gevallen het niet te gemakkelijk zou moeten zijn om 
van flexibele naar vaste transportrechten te wisselen, of om te zorgen dat lagere tarieven vooral 
gelden op de plekken waar de behoefte aan efficiënt netgebruik het hoogst is. 
We zijn het eens met de informatieplicht van de netbeheerder over de consequenties van een 
keuze voor een type transportrecht. In het voorstel voor non-firm aansluit- en 
transportovereenkomsten hebben we dan ook een daartoe strekkende bepaling opgenomen. Of 
het nodig is dat de netbeheerder een aanbod doet voor alle bestaande vormen van 
transportrecht betwijfelen we. Het is naar onze mening belangrijk om de aangeslotene te 
informeren, maar de aangeslotene verantwoordelijk te laten zijn voor het verzoek dat hij 
uiteindelijk doet. 
De weigergronden die een netbeheerder heeft voor een verzoek om alternatieve 
transportrechten zijn niet anders dan de weigergrond voor 'normale’ transportrechten. Het 
uitgangspunt is dat op elk verzoek om het doen van een aanbod voor transport paragraaf 9.2 
van de Netcode elektriciteit van toepassing is. En die paragraaf komt er simpel geformuleerd op 
neer "er is ruimte voor het honoreren van het verzoek of niet”. En als sprake is van een 
benodigde verzwaring kan aangegeven worden wanneer er wel ruimte is voor het honoreren van 
het verzoek, wanneer die ruimte er niet zou zijn op het moment van het initiële verzoek. 
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14)

Het door heel Nederland inzetten van altematieve transportrechten kan  voor zowel
aangeslotenen als netbeheerders interessant zijn. De  aangeslotene kan  een afweging maken
welk transportrecht voor zijn situatie het  meest geschikt is. de  netbeheerder krijgt eengedetailleerder beeld in de benutting van het net. Dit Ieidt grosso modo haast vanzelf tot eenoptimalere benutting van het net.
Als er  alleen sprake zou van een vaste korting op de  huidige tarieven voor altematieve
transportrechten, dan is  e r  geen sprake meer van een eerlijke, kostengeoriénteerde tarifering.
Het door heel Nederland inzetten van flexibele transportrechten, kan dan  ook niet zonder een
heroverweging van de  tarievenstructuur. l n  die heroverweging zou het uitgangspunt moeten zijn
dat de  benutting van het net door een aangeslotene op een reele wijze in  het te betalen tariefreflecteert en niet dat het een vaste korting oplevert ten opzichte van het huidige tarief.
4.4 AfnemersbeschermingDee/t u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet?
De paragrafen 44 tot en  met  48 Iijken e r  vanuit te gaan dat altematieve transportrechten door
heel Nederland ingezet (kunnen) worden. Zoals we in ons antwoord op  de  vorige vraag hebben
gesteld, dient een dergelijke brede invoering hand in hand te gaan met  een herovewveging vande huidige tariefstructuur. De huidige tariefstructuur is immers opgezet vanuit een fundamenteelander uitgangspunt. Hoe in een nieuwe tanefstructuur de kostenverdeling tussen altematieve
transportrechten en  ‘gewone' transportrechten zowel binnen als buiten (dreigende)
congestiegebieden gemaakt moet  worden. dient daarbij zorgvuldig ovenivogen te worden.
Oppervlakkig beschouwd kan een eerste idee kan zijn om houders van flexibele transportrechten
een tarief in  rekening te brengen dat lager is dan het tan'ef dat in  rekening wordt gebracht bij
houders van vaste transportrechten. Echter. in  gebieden waar geen transportschaarste is. kan
dat leiden tot een verkeerde pn‘kkel, zeker wanneer de  aangeslotene het recht zou hebben om
op elk moment zijn flexibel transportrecht om te zetten in  vast transportrecht. ongeacht de
benutting van het net.
Wij zijn dan ook van mening dat in dergelijke gevallen het niet te gemakkelijk zou moeten zijn omvan flexibele naar vaste transportrechten te wisseien. of om te zorgen dat Iagere tarieven vooralgelden op de plekken waar de behoefte aan efficient netgebruik het hoogst is.
We zijn het  eens met de  informatieplicht van de  netbeheerder over de  consequenties van een
keuze voor een type transportrecht. I n  het voorstel voor non-firm aansluit- en
transponovereenkomsten hebben we dan ook een daartoe strekkende bepaling opgenomen. Of
het nodig is  dat  de  netbeheerder een aanbod doet voor alle bestaande vorrnen vantransportrecht betwijfelen we. Het is naar onze mening belangrijk om de aangeslotene teinformeren, maar de aangeslotene verantwoordelijk te laten zijn voor het verzoek dat hijuiteindelijk doet.
De weigergronden die een netbeheerder heeft voor een verzoek om altematieve
transportrechten zijn niet anders dan de  weigergrond voor ‘nonnale' transportrechten. Het
uitgangspunt is  dat  op  elk verzoek om het doen van een aanbod voor transport paragraaf 9.2
van de  Netcode elektnciteit van toepassing is. En  die paragraaf komt e r  simpel gefonnuleerd op
neer “er is  ruimte voor het honoreren van het verzoek of  niet”. En  als sprake is van eenbenodigde verzwan'ng kan aangegeven worden wanneer er wel ruimte is voor het honoreren van
het verzoek, wanneer die ruimte e r  niet zou zijn op het moment van het initiéle verzoek.
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Het door heel Nederland inzetten van altematieve transportrechten kan voor zowel
aangeslotenen als netbeheerders interessant zijn. De aangeslotene kan een afweging maken
welk transportrecht voor zijn situatie het meest geschikt is. de netbeheerder krijgt een
gedetailleerder held in de benutting van het net. Dit Ieidt grosso modo haast vanzelf tot een
optimalere benutting van het net.

Als er alleen sprake zou van een vaste korting op de huidige tarieven voor altematieve
transportrechten. dan is er geen sprake meer van een eerlijke, kostengeon'énteerde tarifering.
Het door heel Nederland inzetten van flexibele transportrechten. kan dan ook niet zonder een
heroverweging van de tarievenstructuur. In die heroverweging zou het uitgangspunt moeten zijn
dat de benutting van het net door een aangeslotene op een reele wijze in het te betalen tarief
reflecteert en niet dat het een vaste korting oplevert ten opzichte van het huidige tarief.

4.4 Afnemersbescherming
Dee/t u bovenstaande uitgangspunten over afnemersbescherming? Waarom wel/niet?

De paragrafen 44 lot en met 48 Iijken er vanuit te gaan dat altematieve transportrechten door
heel Nederland ingezet (kunnen) worden. Zoals we in ons antwoord op de  vorige vraag hebben
gesteld. dient een dergelijke brede invoen'ng hand in hand te gaan met een heroverweging van
de huidige tariefstructuur. De huidige tariefstructuur is immers opgezet vanuit een fundamenteel
ander uitgangspunt. Hoe in een nieuwe tanefstructuur de  kostenverdeling tussen altematieve
transportrechten en ‘gewone' transportrechten zowel binnen als buiten (dreigende)
congestiegebieden gemaakt moet worden, dient daarbij zorgvuldig overwogen te worden.
Oppervlakkig beschouwd kan een eerste idee kan zijn om houders van flexibele transportrechten
een tarief in rekening te brengen dat lager is dan het tan'ef dat in rekening wordt gebracht bij
houders van vaste transportrechten. Echter, in gebieden waar geen transportschaarste is. kan
dat Ieiden tot een verkeerde pn'kkel, zeker wanneer de aangeslotene het recht zou hebben om
op elk moment zijn flexibel transportrecht om te zetten in vast transportrecht. ongeacht de
benutting van het net.
Nj zijn dan ook van mening dat in dergelijke gevallen het niet te gemakkelijk zou moeten zijn om
van flexibele naar vaste transportrechten te wisselen, of om te zorgen dat lagere tan‘even vooral
gelden op de plekken waar de behoefte aan efficient netgebruik het hoogst is.

We zijn het eens met de informatieplicht van de netbeheerder over de consequenties van een
keuze voor een type transportrecht. In het voorstel voor non—finn aansluit- en
transportovereenkomsten hebben we dan ook een daartoe strekkende bepaling opgenomen. 0f
het nodig is dat de netbeheerder een aanbod doet voor alle bestaande vonnen van
transportrecht betwijfelen we. Het is naar onze mening belangrijk om de aangeslotene he
informeren. maar de aangeslotene verantwoordelijk te laten zijn voor het verzoek dat hij
uiteindelijk doet.

De weigergronden die een netbeheerder heeft voor een verzoek om altematieve
transportrechten zijn niet anders dan de  weigergrond voor ‘normale’ transportrechten. Het
uitgangspunt is dat op elk verzoek om het doen van een aanbod voor transport paragraaf 9.2
van de Netcode elektnciteit van toepassing is. En die paragraaf komt er simpel gefonnuleerd op
neer ‘er is ruimte voor het honoreren van het verzoek of niet". En als sprake is van een
benodigde verzwaring kan aangegeven worden wanneer er wel ruimte is voor het honoreren van
het verzoek. wanneer die ruimte er niet zou zijn op het moment van het initiéle verzoek.
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Wij zien het als de plicht van de netbeheerder om goed te informeren. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van de aangeslotene om een eigen keuze te maken. Die keuze kan bestaan uit een alternatief transportrecht nu en een vast transportrecht over een bepaald aantal jaren. Maar die keuze kan ook bestaan uit een alternatief transportrecht zonder een beperking in jaren. Algemeen geldt dat als een aangeslotene een ander transportrecht wil dan hij heeft, dat geldt als een verzoek om het doen van een aanbod voor transport, dat volgens paragraaf 9.2 van de Netcode elektriciteit wordt afgehandeld. 
Daarbij dient nog wel de vraag of paragraaf 9.2 aanpassing behoeft om alternatieve transportrechten te accommoderen, zorgvuldig overwogen te worden. Meer concreet betreft het de vraag of ook de netbeheerder eisen moet kunnen stellen aan de looptijd van een alternatief transportrecht. Wij vinden dat wij als netbeheerder vanuit het kader van netefficiëntie ook eisen mogen stellen aan de alternatieve transportrechten. Niet louter in het belang van onze eigen bedrijfsvoering, maar ook in het belang van onze collectieve aangeslotenen. 

15) Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek om een alternatief transportrecht kan weigeren? 
Zolang naast de alternatieve transportrechten altijd een vast recht zal blijven bestaan (en dit vaste recht ook nog het uitgangspunt blijft) vinden wij dat alternatieve transportrechten ook geweigerd zouden moeten kunnen worden als de rechten niet leiden tot invulling van de doelen waarvoor ze zijn gesteld. Immers, in dat geval zouden alternatieve transportrechten een functie moeten hebben die het vaste recht op transport niet kan bieden. Wij betrekken hierbij niet alleen het individuele recht van de aangeslotene in relatie tot vaste al dan niet alternatieve transportrechten, maar ook de uitwerking van de inzet van deze individuele rechten ten opzichte van de collectieve (net)voorziening Met andere woorden, als bijvoorbeeld de alternatieve transportrechten niet leiden tot een efficiëntere benutting van het net, zou dat een weigeringsgrond moeten kunnen zijn. Deze visie hangt sterk samen met de heroverweging van de tarievenstructuur. Wij vinden dat hierin een maatschappelijke kosten- en-baten-analyse zou moeten worden gemaakt. 
4.5 Transportzekerheid 16) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 
Ja, wij delen deze uitgangspunten. De opmerking dat een “vorm van transportzekerheid belangrijk is" valt daar naar onze mening echter niet goed mee te rijmen. Belangrijk is dat een aangeslotene de keus kan maken uit het hele spectrum van geen transportzekerheid naar 100% transportzekerheid. Wij zien het als de plicht van de netbeheerder om goed te informeren. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van de aangeslotene om een eigen keuze te maken. 
4.6 Tarieven 

17) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over de tarifering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 
Grotendeels. Wij zijn het echter niet eens met de stelling dat aangeslotenen met een alternatief transportrecht het net (per definitie) minder zwaar zouden belasten dan aangeslotenen met een vast recht. Immers, aangeslotenen met een vast recht kunnen een identiek belastingprofiel hebben ten opzichte van aangeslotenen met een alternatief transportrecht. De belasting verschilt niet. Bovendien zijn wij van mening dat de belasting niet louter ziet op de piekmomenten. Een 
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15)

16)

17)

\Mj zien het als de plicht van de netbeheerder om goed te infomeren. \Mj zien het als deverantwoordelijkheid van de aangeslotene om een eigen keuze te maken. Die keuze kan
bestaan uit een altematief transportrecht nu  en  en  vast transportrecht over een bepaald aantal
jaren. Maar die keuze kan ook bestaan uit een attematief transportrecht zonder een beperking injaren. Algemeen geldt dat als een aangeslotene een ander transportrecht wil dan hij heeft. datgeldt als een verzoek om het doen van een aanbod voor transport. dat volgens paragraaf 92van de Netcode eIektriciteit wordt afgehandeld.
Daarbij dient nog we! de  vraag of paragraaf 9.2 aanpassing behoeft om attematieve
transportrechten te accommoderen. zorgvuldig overwogen te worden. Meer ooncreet betrefi het
de vraag of  oak de netbeheerder eisen moet kunnen stellen aan de Iooptijd van een altematief
transportrecht. WIj vinden dat  wij als netbeheerder vanuit het kader van netefficiéntie ook eisen
mogen stellen aan de alternatieve transportrechten. Niet Iouter in  het belang van onze eigen
bedrijfsvoering, maar 00k in  het belang van onze collectieve aangeslotenen.
Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder eenverzoek om een altematief transportrecht kan weigeren?
Zolang naast de  altematieve transportrechten altijd een vast recht zal blijven bestaan (en ditvaste recht ook nog het uitgangspunt blijft) vinden wij dat altematieve transportrechten ook
geweigerd zouden moeten kunnen worden als de  rechten niet Ieiden tot invulling van de doelen
waarvoor ze  zijn gesteld. Immers, in dat  geval zouden altematieve transportrechten een functie
moeten hebben die het vaste recht op  transport niet kan bieden. WIj betrekken hierbij niet alleen
het individuele recht van de  aangeslotene in relatie tot vaste aI dan niet altematieve
transportrechten. maar ook de  uitwerking van de  inzet van deze individuele rechten ten opzichte
van de  collectieve (net)voorziening, Met  andere woorden, als bijvoorbeeld de  alternatievetransportrechten niet Ieiden tot een efficiéntere benutting van het net, zou dat eenweigeringsgrond moeten kunnen zijn. Deze visie hangt sterk samen met de heroverweging vande tarievenstructuur. Wij vinden dat hien‘n een maatschappelijke kosten- en-baten-analyse zou
moeten worden gemaakt.
4.5 TransportzekerheidDealt u de uitgangspunten van de ACM over transpodzekerheid van altematievetransportrechten? Waarom wel/ niet?
Ja, wij delen deze uitgangspunten. De opmerking dat een “vonn van transportzekerheid
belangrijk is" valt daar naar onze mening echter niet goed mee te rijmen. Belangrijk i s  dat eenaangeslotene de keus kan maken uit het hele spectrum van geen transportzekerheid naar 100%
transportzekerheid. VWj zien het als de  plicht van de  netbeheerder om goed te infonneren. Wij
zien het  als de  verantwoordelijkheid van de  aangeslotene om een eigen keuze te maken.

4.6 Ta ri  evenDealt u de uitgangspunten van de ACM over de tan'fen'ng van altematieve transpodrechten?Waarom wel/niet?
Grotendeels. Vtfij zijn het echter niet eens met de stalling dat aangeslotenen met een altematief
transportrecht het net (per definitie) minder zwaar zouden belasten dan aangeslotenen met eenvast recht. lmmers, aangeslotenen met een vast recht kunnen een identiek belastingprofiel
hebben ten opzichte van aangeslotenen met  een altematief transportrecht. De belasting verschiltniet. Bovendien zijn wij van mening dat de belasting niet Iouter ziet op de piekmomenten. Een
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15)

16)

17)

Wij zien het als de plicht van de netbeheerder om goed te informeren. Vtfij zien het als de
verantwoordelijkheid van de  aangeslotene om een eigen keuze te maken. Die keuze kan
bestaan uit een altematief transportrecht nu en een vast transportrecht over een bepaald aantal
jaren. Maar die keuze kan ook bestaan uit een altematief transportrecht zonder een beperking in
jaren. Algemeen geldt dat als een aangeslotene een ander transportrecht wil dan hij heeft, dat
geldt als een verzoek om het doen van een aanbod voor transport. dat volgens paragraaf 9.2
van de Netcode elektriciteit wordt afgehandeld.

Daarbij dient nog wel de vraag of paragraaf 9‘2 aanpassing behoeft om altematieve
transportrechten te accommoderen, zorgvuldig ovenuogen te worden. Meer concreet betrett het
de vraag of oak de netbeheerder eisen moet kunnen stellen aan de looptijd van een altematief
transportrecht. Wij vinden dat wij als netbeheerder vanuit het kader van netefficiéntie ook eisen
mogen stellen aan de altematieve transportrechten. Niet Iouter in het belang van onze eigen
bedrijfsvoering. maar ook in het belang van onze collectieve aangeslotenen.

Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een
verzoek om een altematief transportrecht kan weigeren?

Zolang naast de altematieve transportrechten altijd een vast recht zal blijven bestaan (en dit
vaste recht ook nog het uitgangspunt blijft) vinden wij dat altematieve transportrechten ook
geweigerd zouden moeten kunnen worden als de rechten niet leiden tot invulling van de doelen
waarvoor ze zijn gesteld. Immers, in dat geval zouden altematieve transportrechten een functie
moeten hebben die het vaste recht op transport niet kan bieden. Vtfij betrekken hierbij niet alleen
het individuele recht van de aangeslotene in relatie tot vaste aI dan niet altematieve
transportrechten, maar ook de uitwerking van de inzet van deze individuele rechten ten opziohte
van de collectieve (net)voo:ziening. Met andere woorden. als bijvoorbeeld de altematieve
transportrechten niet leiden tot een efficiéntere benutting van het net. zou dat een
weigeringsgrond moeten kunnen zijn. Deze visie hangt sterk samen met de heroverweging van
de tarievenstructuur. Vtfij vinden dat hierin een maatschappelijke kosten- en-baten-analyse zou
moeten warden gemaakt.

4.5 Transportzekerheid
Dee/t u da uitgangspunten van de ACM over transportekemeid van altematieve
transportrechten? Waarom wel/ niet?

Ja, wij delen deze uitgangspunten. De opmerking dat een "vorm van transportzekerheid
belangrijk is' valt daar naar onze mening echter niet goed mee te n‘jmen. Belangrijk is dat een
aangeslotene de  keus kan maken uit het hele spectrum van geen transportzekerheid naar 100%
transportzekerheid. Vtfij zien het als de plicht van de netbeheerder om goed te informeren. Wj
zien het als de  verantwoordelijkheid van de aangeslotene om een eigen keuze te maken.

4.6 Tarieven
Dealt u do uitgangspunten van de ACM over de tarifen‘ng van altematieve lransportrechten?
Waarom wel/niet?

Grotendeels. l zijn het echter niet eens met de stalling dat aangeslotenen met een altematief
transportrecht het net (per definitie) minder zwaar zouden belasten dan aangeslotenen met een
vast recht. Immers. aangeslotenen met een vast recht kunnen een identiek belastingprofiel
hebben ten opzichte van aangeslotenen met een altematief transportrecht. De belasting verschilt
niet. Bovendien zijn wij van mening dat de belasting niet Iouter ziet op de piekmomenten. Een
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hoger aantal bedrijfsuren kan ook zorgen voor een hogere belasting, zij het buiten de 
piekmomenten om. Ook met de stelling dat partijen met alternatieve transportrechten minder kosten zouden veroorzaken zijn we het niet eens, want ook voor die partijen moet het net 
beheerd worden 
De suggesties voor grootverbruikerstarieven in randnummer 63 en de daarbij gehanteerde uitgangspunten lijken hier recht aan te doen, maar vergen nog wel de nodige aandacht. Wij zijn 
van mening dat voor de brede uitrol van alternatieve transportrechten de benodigde tarievenstructuur goed overdacht moet worden en niet de vorm van een vaste korting op het 
bestaande tarief kan aannemen. 
Wel onderschrijven wij expliciet ook de zorgen over mogelijk opportunistisch gedrag van aangeslotenen wanneer er een vaste korting wordt gegeven, zeker wanneer deze korting ook 
onverkort beschikbaar is buiten congestiegebieden. De mate van schaarste mee laten wegen in de hoogte van het tarief voor alternatieve transportrechten lijkt ons daarom een minimale randvoorwaarde (conform door ACM gesuggereerde in randnummer 62). 
Tenslotte zien wij voor kleinverbruikerstarieven ook toegevoegde waarde in een vervangend model voor het huidige capaciteitstariefmodel. Hierbij zou wat ons betreft het bandbreedtemodel een goed uitgangspunt vormen. Hiervoor worden al de nodige voorbereidingen getroffen. 

18) Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen? 
Zie antwoord op de vragen 14, 15 en 17. 

19) Wat vindt u van de suggesties van de ACM voor de wijze waarop de tarieven voor flexibele transpodrechten, tijdgebonden vaste transportrechten en gecombineerde transportrechten berekend zouden kunnen worden? Heeft u nog suggesties voor verdere uitwerking? 
Zie antwoord op de vragen 14, 15 en 17. T.z.t. zal hier een verdere aanzet worden gegeven door 
de gezamenlijke netbeheerders. 

20) Is het bestaande 600 uurstarief nog nodig indien alternatieve transportrechten worden geïntroduceerd? 
Bij het 600-uurstarief wordt achteraf teruggekeken naar wat de aangeslotene heeft gedaan, en 
wordt aan de hand daarvan een korting gegeven. De ideeën die ACM verwoordt in randnummer 62 komen neer op een korting geven vooraf in ruil voor minder transportrecht. Het is nu te vroeg 
om te zeggen dat achteraf een korting of een tarief vaststellen niet zou passen bij alternatieve transportrechten. 

21) Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oog op de eventuele invoering van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet? 
Absoluut. Het idee van het transporttarief is dat de kosten die gemaakt worden voor het 
transporteren van elektriciteit terecht komen bij de veroorzaker. Deze kosten kunnen deels worden toegerekend aan de verbruikers, maar ook deels aan invoeders. Beiden hebben immers 
een direct belang bij het transport en veroorzaken een deel van de kosten van het transport 
tussen productie en verbruik. Om niet alleen verbruikers, maar ook invoeders bij te laten dragen 
in de kosten en mogelijke beperking van deze kosten middels een prikkel daartoe, door in dit 
geval een (mogelijk) alternatief transportrecht, zou een producententarief een absolute must zijn. 
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18)

19)

20)

21)

hoger aantal bedrijfsuren kan oak zorgen voor een hogere belasting. zij het buiten de
piekmomenten am. Oak met de stelling dat partijen met altematieve transportrechten minder
kosten zouden veroarzaken zijn we het niet eens, want ook vaar die partijen moet het net
beheerd warden.

De suggesties voor groatverbnrikerstarieven in randnummer 63 en de daarbij gehanteerde
uitgangspunten Iijken hier recht aan te doen, maar vergen nog wel de nodige aandacht. Wij zijn
van mening dat voor de brede uitrol van altematieve transportrechten de benadigde
tarievenstructuur goed overdacht moet warden en niet de vonn van een vaste korting op het
bestaande tarief kan aannemen.

Wel onderschrijven wij expliciet ook de zorgen over mogelijk apportunistisoh gedrag van
aangeslotenen wanneer er een vaste korting wordt gegeven, zeker wanneer deze korting oak
anverkort beschikbaar is buiten congestiegebieden. De mate van schaarste mee Iaten wegen in
de hoogte van het tarief voor altematieve transportrechten Iijkt ans daarom een minimale
randvoorwaarde (conform door ACM gesuggereerde in randnummer 62).
Tenslotte zien wij voor kleinverbruikerstarieven ook toegevoegde waarde in een vervangend
model voor het huidige capaciteitstariefmodel. Hierbij zou wat ans betreft het bandbreedtemadel
een goed uitgangspunt vormen. Hiervoor warden al de nodige voorbereidingen getroffen.

Hoe kan volgens u het risico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of
combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten warden vaorkomen?

Zie antwoord op de  vragen 14. 15  en 17.

Wat vindt u van de suggesfies van de ACM voor de wijze waarap de tarieven voor flexibele
transportrechten, tijdgebonden vaste transpartrechten en gecombineerde transportrechten
berekend zouden kunnen warden? Heefi u nag suggesties voor verdere uiMerking?

Zie antwoord op de  vragen 14. 15 en 17. T.z.t. zal hier een verdere aanzet warden gegeven daar
de gezameniijke netbeheerders.

Is he! bestaande 600 uurstarief nag nodig indien altematieve transpartrechten warden
gei'ntroduceerd?

Bij het 600-uurstarief wordt achteraf teruggekeken naar wat de aangeslatene heeft gedaan, en
wordt aan de hand daarvan een korting gegeven. De ideeén die ACM verwoordt in randnummer
62 kamen neer op een korting geven vaoraf in ruil voor minder transportrecht. Het is nu te vroeg
om te zeggen dat achteraf een korting of een tarief vaststelien niet zou passen bij altematieve
transportrechten.

Is de invoering van een producententarief volgens u wenselijk met het oag op de eventuele
invaen'ng van altematieve transportrechten? Waarom wel/niet?

Absaluut. Het idee van het transparttarief is dat de kosten die gemaakt warden voor het
transporteren van elektriciteit terecht komen bij de veroarzaker. Deze kosten kunnen deels
warden toegerekend aan de verbruikers. maar oak deels aan invoeders. Beiden hebben immers
een direct belang bij het transport en veroarzaken een deel van de kosten van het transport
tussen productie en verbruik. Om niet alleen verbruikers, maar ook invoeders bij te Iaten dragen
in de kosten en mogelijke beperking van deze kosten middels een prikkei daartoe, door in dit
geval een (mogelijk) altematief transportrecht, zou een producententarief een absolute must zijn.
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1a)

19)

20)

21)

hoger aantal bedn‘jfsuren kan ook zorgen voor een hogere belasting. zij het buiten do
piekmomenten om. Oak met de stalling dat partijen met altematieve transportrechten minder
kosten zouden veroorzaken zijn we het niet eens, want ook voor die partijen moet het net
beheerd warden.

De suggesties voor grootverbmikerstarieven in randnummer 63 en de  daarbij gehanteerde
uitgangspunten lijken hier reoht aan te doen, maar vergen nog wel de nodige aandacht. Vlfij zijn
van mening dat voor de brede uitrol van altematieve transportrechten de benodigde
tarievenstructuur goed overdacht moet warden en niet de vorm van een vaste korting op het
bestaande tan’ef kan aannemen.

Wel onderschrijven wij expliciet ook de zorgen over mogelijk opportunistisoh gedrag van
aangeslotenen wanneer er een vaste korting wordt gegeven, zeker wanneer deze korting ook
onverkort beschikbaar is buiten congestiegebieden. De mate van sohaarste mee Iaten wegen in
de hoogte van het tarief voor alternatieve transportrechten lijkt ons daarom een minimale
randvoorwaarde (conform door ACM gesuggereerde in randnummer 62).

Tenslotte zien wij voor kleinverbruikerstarieven oak toegevoegde waarde in en vervangend
model voor het huidige capaciteitstariefmodel. Hierbij zou wat ons betreft het bandbreedtemodei
een goed uitgangspunt von'nen. Hiervoor warden al de  nodige voorbereidingen getroffen.

Hoe kan volgens u het n’sico op opportunistisch gebruik van flexibele transportrechten of
cambinatievonnen met aanvullende flexibele transportrechten warden voorkomen?

Zie antwoord op de vragen 14. 15 en 17.

Wat vindt u van de suggesties van de ACM voor de wijze waarop de tan'even voor flexibale
transportrechten, tijdgebonden vaste transportrechten en gecambineerde transportrechten
berekend zouden kunnen warden? Heaft u nag suggesties voor verdere uitwarking?

Zie antwoord op de vragen 14, 15 en 17. T.z.t. zal hier een verdere aanzet warden gegeven door
de gezamenlijke netbeheerders.

Is het bestaande 600 uurstan‘ef nag nodig indien altematieve transparlrechten warden
gei'ntroduceerd?

Bij het 600-uurstarief wordt achteraf teruggekeken naar wat de aangeslotene heeft gedaan, en
wordt aan de hand daarvan een korting gegeven. De ideeén die ACM verwoordt in randnummer
62 komen neer op een korting geven vooraf in ruii voor minder transportrecht. Het is nu te vroeg
om te zeggen dat achteraf een koning of en  tanef vaststellen niet zou passen bij altematieve
transportrechten.

Is de invoering van een praducententan’ef volgens u wenselijk met het oog op de eventuele
invoen'ng van altamatieva transportrechten? Waarom wel/niet?

Absoluut. Het idee van het transporttarief is dat de  kosten die gemaakt warden voor het
transporteren van elektriciteit terecht komen bij de veroorzaker. Deze kosten kunnen deels
warden toegerekend aan de verbruikers, maar oak deels aan invoeders. Beiden hebben immers
een direct belang bij het transport en veroorzaken een deel van de kosten van het transport
tussen productie en verbruik. Om niet alleen verbruikers, maar ook invoeders bij te Iaten dragen
in de kosten en mogelijke beperking van deze kosten middels een prikkel daanoe, door in dit
geval een (mogelijk) altematief transportrecht, zou een produoententanef een absolute must zijn.
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4.7 Congestiemanagement 22) Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring? 
Waar congestiemanagement gericht is op het tegen betaling beperken van de intentie om transportcapaciteit te gebruiken in de piekmomenten, richten alternatieve transportrechten zich op het aantrekkelijk maken van transportcapaciteit buiten de pieken. Congestiemanagement is bedoeld om klanten met de behoefte aan een vast recht naar transport te kunnen faciliteren. Klanten met een alternatief transportrecht hebben deze behoefte niet of minder De behoefte aan netverzwaring en de planning daaromtrent is met name verbonden aan de klanten met een vaste behoefte aan transport. Deze vaste behoefte kan ook alleen gelden voor beperkte tijdsvensters. Daarom zien wij bijvoorbeeld ook tijdsgebonden transportrechten als een factor die (uiteindelijk) meetelt voor netverzwaringen. Flexibele transportrechten zien wij niet op dergelijke wijze. Wel willen wij er graag op wijzen dat, met name gelet op de slotzin van de ACM in randnummer 74, het cruciaal is dat netbeheerders kunnen rekenen op een flexibel recht op transport voor hun verzwaringsplanning, om met name de tijdigheid van verzwaringen te kunnen waarborgen. Wanneer flexibele transportrechten buiten schaarstesituaties om relatief snel en eenvoudig kunnen worden omgewisseld bij dreigende schaarste kan de omvang en urgentie van een verzwaring onvoorzien groot worden, waardoor het nagenoeg ondoenlijk is om nog tijdig te kunnen verzwaren. 

23) Verwacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen worden ingezet als gevolg van alternatieve transportrechten? 
Aangenomen dat er vraag is naar alternatieve transportrechten zal er minder behoefte zijn aan vaste transportrechten en zal er dus ook minder behoefte zijn aan congestiemanagement. Wij verwachten niet dat er in congestiegebieden minder verzwaringen hoeven plaats te vinden vanwege alternatieve transportrechten (hoewel de omvang van de verzwaringen natuurlijk wel degelijk minder kan zijn dan wanneer er geen alternatieve transportrechten zouden worden toegepast), maar wel dat er minder congestiemanagement hoeft te worden toegepast wanneer voldoende vaste transportrechten kunnen worden omgezet in alternatieve transportrechten dan wanneer dat niet zou gebeuren. 

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 ? 
Wij vinden het wenselijk dat veroorzakers van kosten deze ook in rekening gebracht moeten krijgen. Er zijn vele varianten te bedenken voor dergelijke tarieven. Overigens willen we benadrukken dat de kosten niet alleen worden veroorzaakt op piekmomenten, maar bijvoorbeeld ook daarbuiten door netverliezen en operationele kosten. Eerder in deze reactie hebben we al aangegeven dat een heroverweging van de tarievenstructuur nodig is om alternatieve transportrechten breed door Nederland in te kunnen zetten. In samenspraak met stakeholders zijn netbeheerders aan het verkennen op welke wijze een tijdscomponent onderdeel van de tarievenstructuur kan worden. 

4.8 Netveiligheid 25) Wat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bij het afsluiten van alternatieve transportrechten? 
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22)

23)

24)

25)

4.7 CongestiemanagementHoe kijkt u naar de wisselwerking tussen altematieve transportrechten, congestiemanagementen de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?
Waar congestiemanagement gericht is op  het tegen betaiing beperken van de  intentie om
transportcapaciteit te gebruiken in  de  piekmomenten, richten alternatieve transportrechten zich
op het aantrekkelijk maken van transportcapaciteit buiten de  pieken. Congestiemanagement is
bedoeld om klanten met  de  behoefte aan een vast recht naar transport to kunnen faciliteren.
Klanten met een alternatief transportrecht hebben deze behoefte niet of  minder. De behoefte aan
netverzwaring en  de  planning daaromtrent is met name verbonden aan de  klanten met  een vaste
behoefte aan transport. Deze vaste behoefte kan ook alleen gelden voor beperkte tijdsvensters.
Daarom zien wij bijvoorbeeld ook tijdsgebonden transportrechten als een factor die (uiteindelijk)
meetelt voor netverzwaringen. Flexibele transportrechten zien wij niet op  dergelijke wijze. Wel
willen wij e r  graag op wijzen dat. met name gelet op de  slotzin van de  ACM in randnummer 74.
het cruciaal is  dat netbeheerders kunnen rekenen op een flexibel recht op  transport voor hun
verzwaringsplanning, om met  name de  tijdigheid van verzwaringen te kunnen waarborgen.
Wanneer flexibele transportrechten buiten schaarstesituaties om relatief snel en  eenvoudig
kunnen worden omgewisseld bij dreigende schaarste kan de  omvang en  urgentie van een
verzwaring onvoorzien groot worden, waardoor het nagenoeg ondoenlijk is om nog tijdig te
kunnen verzwaren.
Vemacht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen warden ingezet als ge volg vanalternatieve transportrechten?
Aangenomen dat er  vraag is naar alternatieve transportrechten zal e r  minder behoefte zijn aan
vaste transportrechten en  zal e r  dus ook minder behoefte zijn aan congestiemanagement. Vifij
venNachten niet dat  e r  in  oongestiegebieden minder verzwaringen hoeven plaats te vinden
vanwege alternatieve transportrechten (hoewei de  omvang van de  verzwaringen natuurlijk weldegelijk minder kan zijn dan wanneer er geen alternatieve transportrechten zouden worden
toegepast), maar wel dat  er  minder congestiemanagement hoeft te worden toegepast wanneer
voldoende vaste transportrechten kunnen worden omgezet in alternatieve transportrechten dan
wanneer dat niet zou gebeuren.
Hoe kijkt u aan tegen de wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid van de invoen'ng van eenverhoogd transporttarief voor afnemers die het net op piekmomenten belasten in (dreigende)congestiegebieden?
Wij vinden het wenselijk dat veroorzakers van kosten deze 00k in rekening gebracht moetenkrijgen. Er zijn vele varianten te bedenken voor dergelijke tarieven. Overigens willen we
benadrukken dat de  kosten niet alleen worden veroorzaakt op  piekmomenten, maar
bijvoorbeeld ook daarbuiten door netverliezen en  operationele kosten. Eerder in deze reactie
hebben we al aangegeven dat een heroverweging van de  tarievenstructuur nodig is  om
alternatieve transportrechten breed door Nederiand in te kunnen zetten. I n  samenspraak met
stakeholders zijn netbeheerders aan het  verkennen op  welke wijze een tijdscomponent
onderdeel van de  tarievenstructuur kan worden.

4.8 NetveiligheidWat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bijhet  afsluiten van alternatieve transportrechten?
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22)

23)

24)

25)

4.7 CongestiemanagementHoe kijkt u naar de wisselwerking tussen altematieve transportrechten, congestiemanagementen de beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?
Waar congestiemanagement gericht is op  het  tegen betaling beperken van de  intentie om
transportcapaciteit te gebruiken in  de  piekmomenten, richten altematieve transportrechten zich
op het aantrekkelijk maken van transportcapaciteit buiten de  pieken. Congestiemanagement is
bedoeld om klanten met  de  behoefte aan een vast recht naar transport te kunnen faciliteren.
Klanten met een alternatief transportrecht hebben deze behoefte niet of  minder. De behoefte aan
netverzwaring en  de planning daaromtrent is met  name verbonden aan de  klanten met  een vaste
behoefte aan transport. Deze vaste behoefte kan ook alleen gelden voor beperkte tijdsvensters.
Daarom zien wij bijvoorbeeld ook tijdsgebonden transportrechten als een factor die (uiteindelijk)
meetelt voor netverzwaringen. Fiexibele transportrechten zien wij niet op  dergelijke wijze. Wel
willen wij er  graag op wijzen dat, met name gelet op  de  slotzin van de  ACM in randnummer 74,
het cruciaal is  dat netbeheerders kunnen rekenen op  een flexibel recht op  transport voor hun
verzwaringsplanning. om  met  name de  tijdigheid van verzwaringen te kunnen waarborgen.
Wanneer flexibele transportrechten buiten schaarstesituaties om relatief snel en  eenvoudig
kunnen worden omgewisseld bij dreigende schaarste kan de  omvang en  urgentie van een
verzwaring onvoorzien groot worden. waardoor het nagenoeg ondoenlijk is  om nog tijdig te
kunnen verzwaren.
Venn/acht u dat er minder congestiemanagementmaatregelen warden ingezet als gevolg vanaltematieve transportrechten?
Aangenomen dat e r  vraag is naar altematieve transportrechten zal e r  minder behoefte zijn aan
vaste transportrechten en  zal e r  dus ook minder behoefte zijn aan congestiemanagement. l
verwachten niet dat er in oongestiegebieden minder verzwaringen hoeven plaats te vindenvanwege altematieve transportrechten (hoewel de omvang van de verzwaringen natuuriijk wel
degelijk minder kan zijn dan wanneer e r  geen altematieve transportrechten zouden worden
toegepast), maar wel dat  e r  minder congestiemanagement hoeft te worden toegepast wanneer
voldoende vaste transportrechten kunnen worden omgezet in  altematieve transportrechten dan
wanneer dat niet zou gebeuren.
Hoe kijkt u aan tegen de wensel/‘jkheid, noodzaak en haalbaarheid van de invoen'ng van eenverhoogd transporttarief voor afnemers die het  net  op piekmomenten belasten in (dreigende)congestiegebieden?
Vifij vinden het wenselijk dat veroorzakers van kosten deze ook in rekening gebracht moeten
krijgen. Er  zijn vele varianten te bedenken voor dergelijke tarieven. Overigens willen we
benadrukken dat  de  kosten niet alleen worden veroorzaakt op  piekmomenten, maar
bijvoorbeeId ook daarbuiten door netverliezen en  operationele kosten. Eerder in deze reactie
hebben we al aangegeven dat een heroverweging van de tarievenstructuur nodig is om
altematieve transportrechten breed door Nederiand in te kunnen zetten. In  samenspraak metstakeholders zijn netbeheerders aan het verkennen op welke wijze een tijdscomponent
onderdeel van de  tarievenstructuur kan worden.

4.8 NetveiligheidWat vindt u van de hierboven geschetste mogelijkheden om de netveiligheid te waarborgen bijhet afsluiten van altematieve transportrechten?
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Het overzicht van de mogelijke opties in de randnummers 75 tot en met 78 is naar onze mening redelijk compleet. Eventueel zou ook nog gedacht kunnen worden aan een tariefconsequentie. Een andere mogelijkheid is dat het niet nakomen van de afspraken resulteert in een langere looptijd van het bestaande transportrecht (zie ook randnummer 14 waar we stellen dat looptijd van een alternatief transportrecht dwingend moet kunnen worden vastgelegd). De netbeheerders moeten daarnaast te allen tijde de civielrechtelijke mogelijkheid behouden om een aangeslotene die zich niet aan een contract houdt, aansprakelijk te stellen voor de schade die hij hierdoor veroorzaakt. De mogelijkheid om een boete op te leggen, mag dit recht niet beperken of verbieden. 
Wij erkennen en onderschrijven de risico’s van het werken met een technische grens, eventueel aangevuld met een financiële consequentie, waarbij de mogelijkheid van civielrechtelijke aansprakelijkstelling voor schade ook blijft bestaan. Desondanks zijn technische voorzieningen op de aansluiting niet altijd realistisch, mogelijk of efficiënt. Indien een netbeheerder dit zou constateren, zou deze er voor kunnen kiezen om een technische grens te hanteren. Dat er daarbij ook consequenties moeten zijn is evident. Immers, als het niet naleven van het toegestane netgebruik niet zou worden bestraft, verworden de alternatieve transportrechten snel tot een wassen neus. De consequentie hoeft niet per se louter financieel te zijn, de maatregelen kunnen ook technisch van aard zijn, of zoals hierboven geschetst, kunnen er consequenties zijn voor het transportrecht zelf zijn. 

26) Ziet u nog andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Zie het antwoord bij vraag 25. Daarnaast zijn natuurlijk combinaties mogelijk, bijvoorbeeld een combinatie van een technische grens en een technische voorziening. 

5. Use it or lose it 5.1 Hoe werkt UIOLI? 27) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Grotendeels wel. Wel zien wij nog enige nuances op de beschrijving van de nut en noodzaak van UIOLI. 
Allereerst zijn wij van mening dat UIOLI niet zou moeten worden geregeld in de ATO, maar in de codes zelf. Wij vinden dat in het kader van non-discriminatie UIOLI uniform en als uitgangspunt zou moeten worden toegepast Vaststelling van de spelregels hierover en de toepassing hiervan in de codes is dus wat ons betreft wenselijk. De concept-Energiewet bevestigt dit. 
De Tarievencode elektriciteit bevat nu al spelregels voor het verhogen en het verlagen van het gecontracteerd transportvermogen. Het gecontracteerd transportvermogen representeert het recht op transport van een aangeslotene, maar dat recht, uitgedrukt als gecontracteerd transportvermogen, heeft niet permanent één waarde. En hoewel het gecontracteerd transportvermogen het recht op transport representeert, zegt het niets over de daadwerkelijke benutting van dat recht, nu of in de toekomst. 
Consequentie voor de netbeheerder is dat, hoewel hij voor zijn netberekeningen uiteraard rekening houdt met in de praktijk gerealiseerde belasting en gelijktijdigheid, hij er altijd rekening mee moet houden dat een dergelijke aangeslotene op enig moment het transport wil laten plaatsvinden waar hij op basis van zijn gecontracteerd transportvermogen recht op heeft. In zijn netberekeningen moet de netbeheerder dan ook rekening houden met de mogelijkheid dat reeds 

BR-2022-1927 Pagina 12 van 14 

/ /

Bljlage Reactie oonsultatievragen

Konmerk Datum
BR-2022-1927 3 november 2022

26)

27)

Het overzicht van de mogelijke opties in de randnummers 75  tot en  met 78  is naar onze mening
redeliik comp|eet. Eventueel zou ook nog gedacht kunnen worden aan een tariefconsequentie.
Een andere mogelijkheid is dat het niet nakomen van de afspraken resulteert in en Iangere
Iooptijd van het bestaande transportrecht (zie ook randnummer 14 waar we stellen dat looptijd
van een altematief transportrecht dwingend moet kunnen worden vastgelegd). De netbeheerders
moeten daamaast te allen tijde de civielrechtelijke mogelijkheid behouden om een aangeslotene
die zich niet aan een contract houdt. aansprakelijk te stellen voor de schade die hij hierdoor
veroorzaakt. De mogelijkheid om een boete op te Ieggen. mag dit recht niet beperken of
verbieden.

Wij erkennen en onderschrijven de risico's van het werken met een technische grens. eventueel
aangevuld met een financiéle consequentie, waarbij de mogelijkheid van civielrechtelijke
aansprakelijkstelling voor schade ook blijft bestaan. Desondanks zijn technische voorzieningen
op de  aansluiting niet altijd realistisch, mogelijk of efficient. lndien een netbeheerder dit zou
constateren, zou deze er voor kunnen kiezen om een technische grens te hanteren. Dat er
daarbij ook consequenties moeten zijn is evident. Immers, als het niet naleven van het
toegestane netgebruik niet zou worden bestraft, verworden de altematieve transportrechten snel
tot een wassen neus. De consequentie hoeft niet per se louter financieel te zijn. de maatregelen
kunnen ook technisch van aard zijn. of zoals hierboven geschetst, kunnen er consequenties zijn
voor het transportrecht zeif zijn.

Ziet u my andere mogelijkheden om dat is doen? Kunt u uw antwoord toe/ichten?

Zie het antwoord bij vraag 25. Daamaast zijn natuuriijk combinaties mogelijk, bijvoorbeeld een
combinatie van een technische grens en een technische voorziening.

5 .  Use it or lose it
5.1 Hoe werkt UIOLI?
Kunt u zich vinden in bovenstaande beschn‘jving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toe/ichten?

Grotendeels wel. Wel zien wij nog enige nuances op de beschrijving van de nut en noodzaak
van UIOLI.
Allereerst zijn wij van mening dat UIOLI niet zou moeten worden geregeld in de ATO. maar in de
codes zelf. e vinden dat in het kader van non-discriminatie UIOLI uniform en als uitgangspunt
zou moeten worden toegepast. Vaststelling van de spelregels hierover en  de toepassing hiervan
in de codes is dus wat ons betreft wenselijk. De  concept-Energiewet bevestigt dit.

De Tarievencode elektriciteit bevat nu al spelregels voor het verhogen en het vedagen van het
gecontracteerd transportvermogen, Het gecontracteerd transportven'nogen representeert het
recht op transport van een aangeslotene. maar dat recht. uitgedrukt als gecontracteerd
transportvermogen, heeft niet permanent één waarde. En hoewel het gecontracteerd
transportvermogen het recht op transport representeert. zegt het niets over de  daadwerkelijke
benutting van dat recht, nu of in de  toekomst.

Consequentie voor de  netbeheerder is dat, hoewel hij voor zijn netberekeningen uiteraard
rekening houdt met in de  praktijk gerealiseerde belasting en gelijktijdigheid, hij er altijd rekening
mee moet houden dat een dergelijke aangeslotene op enig moment het transport wil Iaten
plaatsvinden waar hij op basis van zijn gecontracteerd transportverrnogen recht op heeft. In zijn
netberekeningen moet de netbeheerder dan ook rekening houden met de mogelijkheid dat reeds
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26)

27)

Het overzicht van de mogelijke opties in de randnummers 75 tot en met 78 is naar onze meningredelijk compleet. Eventueel zou ook nog gedacht kunnen worden aan een tariefconsequentie.Een andere mogelijkheid is dat het niet nakomen van de afspraken resulteert in een Iangere
Iooptijd van het bestaande transportrecht (zie ook randnummer 14  waar we stellen dat looptijd
van een altematief transportrecht dwingend moet kunnen worden vastgelegd). De netbeheerders
moeten daamaast te alien tijde de  civielrechtelijke mogelijkheid behouden om een aangeslotene
die  zich niet aan een contract houdt, aansprakelijk te stellen voor de  schade die hij hierdoorveroorzaakt. De mogelijkheid om een boete op  te leggen. mag dit recht niet beperken ofverbieden.
VWj erkennen en  onderschrijven de risico's van het werken met een technische grens, eventueelaangevuld met een financiéle consequentie. waarbij de  mogelijkheid van civielrechtelijke
aansprakelijkstelling voor schade ook blijft bestaan. Desondanks zijn technische voorzieningen
op de  aansluiting niet altijd realistisch. mogelijk of  efficient Indien een netbeheerder dit zou
constateren. zou deze e r  voor kunnen kiezen om een technische grens te hanteren. Dat e r
daarbij ook consequenties moeten zijn is  evident. Immers, als het niet naleven van het
toegestane netgebruik niet zou worden bestraft. verworden de  alternatieve transportrechten snel
tot een wassen neus. De  consequentie hoeft niet per se Iouter financieel te zijn, de maatregelenkunnen ook technisch van aard zijn, of zoals hierboven geschetst. kunnen er consequenties zijn
voor het transportrecht zelf zijn.
Ziet u my andere mogelijkheden om dat te doen? Kunt u uw antwoom toolichten?
Zie het antwoord bij vraag 25. Daamaast zijn natuurlijk combinaties mogelijk. bijvoorbeeld een
oombinatie van een technische grens en  een technische voorziening.

5 .  Use i t  o r  lose i t
5.1 Hoe werkt UIOLI?Kunt u zich vinden in bovenstaande beschn'jving van UIOLI? Kunt u uw antwoord toelichten?
Grotendeels wel. Wel zien wij nog enige nuances op de besohrijving van de nut en noodzaakvan UIOLI.

Allereerst zijn wij van mening dat UIOLI niet zou moeten worden geregeld in  de ATO, maar i n  decodes zelf. Vifij vinden dat in het kader van non-discriminatie UIOLI uniform en als uitgangspunt
zou moeten worden toegepast. Vaststelling van de spelregels hierover en  de  toepassing hiervan
in de  codes is  dus wat ons betreft wenselijk. De concept-Energiewet bevestigt dit.
De Tan‘evencode elektriciteit bevat nu  a l  spelregeis voor het verhogen en  het verlagen van het
geoontracteerd transportvermogen. Het gecontracteerd transportvennogen representeert het
recht op transport van een aangeslotene. maar dat recht. uitgedrukt als gecontracteerd
transportvermogen. heeft niet permanent één waarde. En  hoewel het gecontraoteerd
transportverrnogen het recht op  transport representeert. zegt het niets over de daadwerkelijke
benutting van dat recht. nu  of in  de  toekomst.
Consequentie voor de  netbeheerder is  dat, hoewel hij voor zijn netberekeningen uiteraard
rekening houdt met in de  praktijk gereaiiseerde belasting en  gelijktijdigheid. hij e r  altijd rekening
mee moet houden dat een dergelijke aangeslotene op enig moment het  transport wil Iatenplaatsvinden waar hij op basis van zijn gecontracteerd transportvennogen recht op heefl. In zijn
netberekeningen moet de netbeheerder dan ook rekening houden met de mogelijkheid dat reeds
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lang niet gebruikte overcapaciteit opeens wel gebruikt wordt. Dat geldt des te meer wanneer het 
desbetreffende gebied ‘vol’ begint te raken. De gelijktijdigheid in een gebied is veelal een 
ervaringscijfer, namelijk gebaseerd op de ‘historie’ in het desbetreffende netdeel. Daarbij maakt 
het uit in welke mate aangeslotenen gebruik maken van het door hen gecontracteerde 
transportvermogen. Hoe meer aangeslotenen een groot deel van het door hen gecontracteerde 
transportvermogen benutten, hoe zekerder de mate van gelijktijdigheid in het desbetreffende 
gebied op basis van de historie voorspeld kan worden. Hoe meer aangeslotenen een 
substantieel deel van het door het gecontracteerde transportvermogen niet benutten, hoe 
onzekerder die voorspelling wordt, omdat er altijd rekening mee gehouden dient te worden dat 
aangeslotenen een groter deel van het door het gecontracteerde transportvermogen wel gaan 
benutten. 
Het gaat hierbij uiteraard om scenario’s en voorspellingen. Er ontstaat niet daadwerkelijk meer 
ruimte in het net, maar er ontstaat meer zekerheid over de beschikbare ruimte (of weer te 
vergeven ruimte) in het net. Het risico op een grote mate van onvoorspelbare natuurlijke groei 
wordt minder groot. Natuurlijke groei is de situatie dat één of meer aangeslotenen in een 
netgebied in weerwil van hun gedrag in de voorgaande maanden of jaren het door hen 
gecontracteerde transportvermogen meer gaan benutten, bijvoorbeeld door uitbreiding of 
elektrificatie van hun installatie. An sich is elektrificatie een positieve ontwikkeling, die op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze dient te worden gefaciliteerd. Het uitgangspunt zou daarbij 
moeten zijn dat er een gelijk speelveld is voor alle (potentiële) aangeslotenen om aanspraak te 
maken op transport binnen veilige technische grenzen en verantwoorde maatschappelijke 
kosten. Daarbij hoort dat aangeslotenen (met een marge) niet meer transport contracteren dan 
ze daadwerkelijk nodig hebben. 
Een mogelijkheid om niet benutte transportrechten te verlagen (i.e. het gecontracteerd 
transportvermogen aan te passen wanneer dit voor een groot deel niet wordt benut), betekent 
niet het 1-op-1 uitruilen van transportrechten tussen aangeslotenen, maar heeft als consequentie 
dat de natuurlijke groei in een netdeel beter voorspelbaar wordt, waardoor de netbeheerder met 
meer zekerheid transportrecht aan (nieuw) aangeslotenen kan verstrekken. 

28) Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan leveren aan een betere benutting van de bestaande netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Ja. Zie antwoord hierboven. Als de uitgegeven rechten een betrouwbaardere weerspiegeling 
vormen van beoogd gebruik, hoeft minder rekening te worden gehouden met uitgegeven rechten 
die wel zijn vergeven, niet worden gebruikt, maar wel kunnen worden gebruikt (ooit). Hierdoor 
wordt bestaande netcapaciteit beter benut door een grotere mate van zekerheid van het gebruik. 
5.2 Randvoorwaarden bij de toepassing van UIOLI 

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? 
Wij zijn van mening dat zowel voor bestaande als nieuwe afnemers op MS niveau of hoger 
UIOLI zou moeten worden toegepast als daarvoor een goede reden is. Wij onderschrijven de lijn 
van de ACM dat UIOLI een ingrijpend instrument is, zowel voor de afnemer als voor de 
netbeheerder. Daarom zijn wij voorstander van het zo transparant en doelmatig mogelijk inzetten 
van het instrument UIOLI. Daarom zien wij enkel toepassing in geval van (dreigende) congestie, 
omdat daar het probleem van overcontractering het nijpends wordt. Overigens verwachten wij 
dat in het overgrote deel van onze netgebieden vroeger of later te maken zal krijgen met 
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28)

29)

Iang niet gebruikte overcapaciteit opeens wel gebruikt wordt. Dat geldt des te meer wanneer hetdesbetreffende gebied 'vol' begint te raken. De gelijktijdigheid in een gebied is veelal eenervaringscijfer. namelijk gebaseerd op de 'historie' in het desbetreffende netdeel. Daarbij maakt
het uit in  welke mate aangeslotenen gebruik maken van het door hen gecontracteerde
transportven'nogen. Hoe meer aangeslotenen een groot deel van het door hen gecontracteerde
transportvermogen benutten. hoe zekerder de  mate van gelijktijdigheid in het desbetreffende
gebied op  basis van de  historie voorspeld kan worden. Hoe meer aangeslotenen een
substantieel deel van het  door het gecontracteerde transportvermogen niet benutten. hoe
onzekerder die voorspelling wordt. omdat e r  altijd rekening mee gehouden dient te worden dat
aangeslotenen een groter deel van het door het geoontracteerde transportvennogen wel gaan
benutten.
Het gaat hierbij uiteraard om scenario's en  voorspellingen. Er  ontstaat niet daadwerkelijk meerruimte in het net, maar er ontstaat meer zekerheid over de beschikbare ruimte (of weer te
vergeven ruimte) in  het net. Het risico op  een grote mate van onvoorspelbare natuurlijke groeiwordt minder groot. Natuuriijke groei is de situatie dat één of meer aangeslotenen in en
netgebied in  weerwil van hun gedrag in  de  voorgaande maanden of  jaren het  door hen
gecontracteerde transportvennogen meer gaan benutten, bijvoorbeeld door uitbreiding of
elektrificatie van hun installatie. An sich is  elektrificatie een positieve ontwikkeling. die op  een
maatschappelijk verantwoorde wijze dient te worden gefaciliteerd. Het uitgangspunt zou daarbij
moeten zijn dat er  een gelijk speelveld is voor alle (potentiele) aangeslotenen om aanspraak te
maken op transport binnen veilige technische grenzen en  verantwoorde maatschappeiijke
kosten. Daarbij hoort dat aangeslotenen (met een marge) niet meer transport contracteren dan
ze daadwerkelijk nodig hebben.
Een mogelijkheid om niet benutte transportrechten te veiiagen (i.e. het gecontracteerd
transportvermogen aan te passen wanneer dit voor een groot deel niet wordt benut), betekent
niet het 1-op-1 uitruilen van transportrechten tussen aangeslotenen. maar heeft als consequentiedat de natuuriijke groei in een netdeel beter voorspelbaar wordt, waardoor de netbeheerder met
meer zekerheid transportrecht aan (nieuw) aangeslotenen kan verstrekken.
Vindt u dat UIOLI een zinvolle bijdrage kan Ieveren aan een before benutting van de bestaandenetcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten?
Ja. Zie antwoord hierboven. Als de  uitgegeven rechten een betrouwbaardere weerspiegeling
vormen van beoogd gebruik, hoeft minder rekening te worden gehouden met uitgegeven rechten
die wel zijn vergeven, niet worden gebruikt, maar  wel kunnen worden gebruikt (ooit). Hierdoor
wordt bestaande netcapaciteit beter benut door een grotere mate van zekerheid van het gebruik.
5.2 Randvoorwaarden bij de toepassing van UIOLI
Vindt u dat UIOLI toegepast moat warden voor bestaande en nieuwe grootverbruikers en Ios vande vraag o f  sprake is van (dreigende) congestie? Waarom weVniet?
Wij zijn van mening dat zowel voor bestaande als nieuwe afnemers op MS  niveau o f  hoger
UIOLI zou moeten worden toegepast als daarvoor een goede reden is. Wij onderschn‘jven de lijnvan de ACM dat UIOLI een ingrijpend instmment is, zowel voor de afnemer als voor de
netbeheerder. Daarom zijn wij voorstander van het zo  transparant en  doelmatig mogelijk inzetten
van het instrument UIOLI. Daarom zien wij enkel toepassing in geval van (dreigende) congestie.
omdat daar het  probleem van overcontractering het nijpends wordt. Overigens verwachten wij
dat in  het overgrote deel van onze netgebieden vroeger of later te maken zal krijgen met
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28)

29)

lang niet gebruikte overcapaciteit opeens wel gebruikt wordt. Dat geldt des te meer wanneer het
desbetreffende gebied 'vol' begint te raken. De gelijktijdigheid in een gebied is veelal een
ervaringscijfer, namelijk gebaseerd op de ‘histon'e' in het desbetreffende netdeel. Daarbij maakt
het uit in welke mate aangeslotenen gebruik maken van het door hen geoontracteerde
transportvermogen. Hoe meer aangeslotenen een groot deel van het door hen gecontracteerde
transportvermogen benutten, hoe zekerder de mate van gelijktijdigheid in het desbetneffende
gebied op basis van de historie voorspeld kan worden. Hoe meer aangeslotenen een
substantieel deel van het door het gecontracteerde transportvermogen niet benutten. hoe
onzekerder die voorspelling wordt, omdat er altijd rekening mee gehouden dient te worden dat
aangeslotenen een groter deel van het door het geoontracteerde transportvermogen wel gaan
benutten.

Het gaat hierbij uiteraard orn scenario's en voorspellingen. E r  ontstaat niet daadwerkelijk meer
ruimte in het net, maar er ontstaat meer zekerheid over de beschikbare ruimte (of weer te
vergeven ruimte) in het net. Het risico op een grote mate van onvoorspelbare natuurlijke groei
wordt minder groot. Natuurlijke groei is de situatie dat één of meer aangeslotenen in een
netgebied in weerwil van hun gedrag in de  voorgaande maanden of  jaren het door hen
gecontracteerde transportvennogen meer gaan benutten, bijvoorbeeld door uitbreiding of
elektn'ficatie van hun installatie. An sich is elektrificatie een positieve ontwikkeling. die op een
maatschappelijk verantwoorde wijze dient te worden gefaciliteerd. Het uitgangspunt zou daarbij
moeten zijn dat er een gelijk speelveld is voor alle (potentiéle) aangeslotenen om aanspraak te
maken op transport binnen veilige technische grenzen en verantwoorde maatschappelijke
kosten. Daarbij hoort dat aangeslotenen (met een marge) niet meer transport contracteren dan
ze daadwerkelijk nodig hebben.

Een mogelijkheid om niet benutte transportrechten te verlagen (i.e. het gecontracteerd
transportvermogen aan te passen wanneer dit voor een groot deel niet wordt benut), betekent
niet het 1—op-1 uitruilen van transportrechten tussen aangeslotenen, maar heeft als consequentie
dat de natuurlijke groei in en netdeel beter voorspelbaar wordt, waardoor de netbeheerder met
meer zekerheid transportrecht aan (nieuw) aangeslotenen kan verstrekken.

Vindt u dar UIOLI een zinvolle bijdrage kan Ieveren aan een betene benutting van de bestaande
netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toe/ichten?

Ja. Zie antwoord hierboven. Als de uitgegeven rechten een betrouwbaardere weerspiegeling
vonnen van beoogd gebruik, hoeft minder rekening te worden gehouden met uitgegeven rechten
die wel zijn vergeven. niet worden gebruikt. maar wel kunnen worden gebruikt (ooit). Hierdoor
wordt bestaande netcapaciteit beter benut door een grotere mate van zekerheid van het gebruik.

5.2 Randvoonivaarden bij de toepassing van UIOLI
Vindt u dar UIOLI toegepast moet warden voor besraande en nieuwe grootverbruikers en Ios van
de vraag of sprake is van (dreigende) congestia? Waarom wel/nier?

VW' zijn van mening dat zowel voor bestaande als nieuwe afnemers op MS niveau of hoger
UIOLI zou moeten wonden toegepast als daarvoor een goede reden is. M] onderschn‘jven de Iijn
van de ACM dat UIOLI een ingrijpend instrument is. zowel voor de afnemer als voor de
netbeheerder. Daarom zijn wij voorstander van het zo  transparant en doelmatig mogelijk inzetten
van het instrument UIOLI. Daarom zien wij enkel toepassing in geval van (dreigende) oongestie,
omdat daar het probleem van overoontractering het nijpends wordt. Overigens verwachten wij
dat in het overgrote deel van onze netgebieden vroeger of later te maken zal krijgen met
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dreigende congestie. Zoals aangegeven bij vraag 27 zien wij de regeling van UIOLI niet voor ons 
in de ATO, maar in de codes. 

30) Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoorwaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist u aandachtspunten? 
Wij onderschrijven de uitgangspunten voor UIOLI zoals door de ACM beschreven, hoewel wij 
omtrent de drempelwaardes en toepassingsgebieden nog wel de nodige nuance zien, zie 
bijvoorbeeld ook antwoord op vraag 29. Wij zijn van mening dat bij het verder vaststellen van de 
drempels (bijvoorbeeld (minimale) percentage onderbenutting gecontracteerd 
transportvermogen) nauwkeurig moet worden gekeken naar het effect van dergelijke drempels 
om te voorkomen dat UIOLI tandeloos wordt, of juist te rigide wordt ingezet waardoor onnodig 
veel afnemers worden geconfronteerd met de toepassing van UIOLI. Hiervoor hebben wij ook 
een codewijzigingsvoorstel voorbereid 
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30)
dreigende congestie. Zoals aangegeven bij vraag 27  zien wij de  regeling van UIOLI niet voor ons
i n  de  ATO, maar in de  codes.

Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoon/vaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist
u aandachtspunten?
\Mj onderschrijven de  uitgangspunten voor UIOLI zoals door de  ACM beschreven. hoewel wij
omtrent de  drempelwaardes en  toepassingsgebieden nog wel de  nodige nuance zien, zie
bijvoorbeeld ook antwoord op  vraag 29. V\fij zijn van mening dat bij het verder vaststellen van de
drempels (bijvoorbeeld (minimale) percentage onderbenutting gecontracteerd
transportvermogen) nauwkeurig moet worden gekeken naar het effect van dergelijke drempels
om te voorkomen dat UIOLI tandeloos wordt, of juist  te rigide wordt ingezet waardoor onnodig
veel afnemers worden geconfronteerd met de  toepassing van UIOLI. Hiervoor hebben wij ook
een codewijzigingsvoorstel voorbereid.
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30)
dreigende congestie. Zoals aangegeven bij vraag 27  zien wij de regeling van UIOLI niet voor ons
in  de  ATO, maar in de  codes.

Wat vindt u van de hierboven geschetste randvoomaarden voor de toepassing van UIOLI? Mist
u aandachtspunten ?

VWj onderschrijven de  uitgangspunten voor UIOLI zoals door de  ACM beschreven, hoewel wij
omtrent de  drempelwaardes en  toepassingsgebieden nog wel de  nodige nuance zien, z ie
bijvoorbeeld ook antwoord op  vraag 29. VWj zijn van mening dat bij het verder vaststellen van de
drempels (bijvoorbeeld (minimale) percentage onderbenutting geoontracteerd
transportvennogen) nauwkeurig moet worden gekeken naar het effect van dergelijke drempels
om te voorkomen dat UIOLI tandeloos wordt. of  juist te rigide wordt ingezet waardoor onnodig
veel afnemers worden geconfronteerd met de  toepassing van UIOLI. Hiervoor hebben wij ook
een oodewijzigingsvoorstel voorbereid.
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