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Reactie Vattenfall op ACM consultatie “Alternatieve transportrechten en use it or lose it” 
 
1) Denkt u dat alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen bijdragen aan een efficiëntere benutting 

van het elektriciteitsnet? Kunt u uw antwoord toelichten?  
 

Alternatieve transportrechten en UIOLI kunnen onder voorwaarden bijdragen aan een 

efficiëntere benutting van elektriciteitsnet. Deze zien wij als aanvulling op bestaande 

instrumenten, zoals verzwaren tenzij en congestiemanagement. Het is van belang dat 

een vaste aansluiting ook mogelijk blijft.   

 

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

Producenten voorzien de netbeheerder van T-prognoses over verwachte invoeding. Dit helpt de 
netbeheerder binnen de bestaande kaders met het opstellen van een transportcapaciteit. 

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

Zie reactie onder 4-6. 

 
4) Kunt u zich vinden in bovenstaande beschrijving van flexibele transportrechten? Kunt u uw antwoord 

toelichten?  
 

Ja, deze omschrijving komt overeen met ons begrip van de non-firm ATO. 

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

transportrechten te bepalen? Ziet u nog andere opties?  
 

• Bovenstaande opties gaan uit van een eenzijdig door de netbeheerder te bepalen inperking op 
basis van net capaciteit. Echter, het is tevens denkbaar om non-firm ATO’s te maken, waarbij alleen 
onder vooraf tweezijdig besproken en contractueel vastgelegde inperkingen de toegang tot het net kan 
worden beperkt. Hierbij kan gedacht worden aan afname van het net alleen op momenten van 
overschotten. Zulks kan gekoppeld worden aan de marktprijs van stroom, bijvoorbeeld middels het door 
Vattenfall (tevens bij Tennet) geïntroduceerde concept van de Dynamic Reference Price. Hierbij wordt 
alleen stroom afgenomen op momenten dat zowel de Dark Spread als de Spark Spread negatief zijn (en 
er dus een overvloed aan duurzame invoeding plaats zal vinden). Dit zou een zeer nuttige contractvorm 
kunnen zijn voor toekomstige flexibele afnemers zoals E-boilers en Electrolysers, die tevens de 
duurzaamheid van de afname waarborgen. Vattenfall staat open voor verder overleg en 
informatieverschaffing hierover. 
• Een dergelijke ingeperkte vorm van een ATO zal minder belastend zijn voor het net, maar wel 
meer voorspelbaarheid bieden voor investeerders in assets met een flexibele elektriciteitsvraag zoals E-
boilers en Electrolysers. 
• Het is van belang hier expliciet onderscheid te maken tussen invoeding en afname. Op 
“piekmomenten” die bestaan uit teveel (wens tot) invoeding, zou extra afname juist wel gewenst (en 
zelfs probleemoplossend) kunnen zijn, maar extra invoeding niet. En vice versa 

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

nee, waarom niet?  
 

Op het omschreven detailniveau, inclusief bovenstaande toevoeging, zouden de opties aantrekkelijk 
kunnen zijn. In de implementatie is het wel zaak de voorwaarden duidelijk af te kaderen. Zo zou het niet 
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mogelijk moeten zijn voor een netbeheerder de piekdefinitie op korte termijn aan te passen en is 
zekerheid op de lange termijn belangrijk voor het maken van investeringsbeslissingen. Transportrechten 
zouden in de basis zo min mogelijk marktverstorend moeten zijn. Een spreiding van energie over het net 
wordt door middel van marktgebaseerde producten (zoals FCR, mFRR en aFRR) gedaan. Het risico zou 
zijn dat deze producten de basis worden voor aansluitingen, waardoor het probleem in feite van de 
netbeheerder naar de marktpartij wordt vertaald. Dit brengt hogere maatschappelijke kosten en een 
vertraging van energietransitie met zich mee. 

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

antwoord toelichten?  
 

• Ja dit komt overeen met de vergelijking van een dalvoordeelkaart zoals in de non-firm ATO 
bedoeld wordt. 
• Tegelijkertijd vragen wij ons af of het werken in “vaste tijdsblokken” wel gaat werken 
binnen de toekomstige elektriciteitsmarkt, waarin sterk fluctuerend aanbod en vraag meer de regel 
dan de uitzondering zullen zijn. Aanbod zal daarbij niet tijdsgerelateerd, maar vooral 
weersgerelateerd zijn (zon en wind). Vraag zal zowel een tijdscomponent als een weerscomponent 
(temperatuur) hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat flexibiliteit aan andere parameters dan tijd 
(lees: “vaste tijdsblokken”) wordt gekoppeld om beter aan te sluiten bij de toekomstige markt. Een 
voorbeeld hiervan is reeds genoemd onder vraag 5, waar juist de marktprijs als indicator wordt 
gebruikt. 
• Tenslotte willen we benadrukken in het kader van de verwoording “een lager 
transporttarief te overwegen” dat het van cruciaal belang is om heldere incentives te geven aan 
marktpartijen om dit soort flexibele contracten aan te gaan. Er zou dus volgens ons een substantieel 
verschil in tarieven moeten zitten, zeker omdat assets zoals batterijen, E-boilers en electrolysers, 
mits goed ingezet, het net juist zullen ondersteunen in plaats van belasten. 

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

voorwaarden?  
 

De meest voor de hand liggende partij is een batterij die door deze inzet het net kan ondersteunen. 
Het voornoemde argument met een vaste aansluiting als basis geldt wat ons betreft ook hier. 

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

antwoord toelichten?  
 

Ja, met de kanttekeningen zoals onder 7 gemaakt. 

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

combinatie? Zo nee, waarom niet?  
 

Ja, onder de voorwaarden zoals in antwoorden 7 en 8 geschetst. 

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

antwoord toelichten?  
 

Nee, in randnummer 32 wordt geschetst dat flexibiliteit een objectief ander criterium is. Deze 
redenatie kan inderdaad gevolgd worden in het geval van alternatieve transportrechten, maar gaat 
niet op bij het basisbeginsel van gelijk aansluiten zoals correct weergeven in randnummers 28-31. 

 
12) Voor welke partijen kunnen alternatieve transportrechten volgens u interessant zijn en waarom?  

 

Wij herkennen ons in de genoemde partijen. 
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13) Deelt u de opvatting dat alternatieve transportrechten interessant kunnen zijn binnen en buiten 

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

Zoals gezegd zouden alternatieve transportrechten een onderdeel kunnen zijn van het verlichten van 
congestie. Echter, ook buiten congestiegebieden kunnen alternatieve transportrechten meerwaarde 
hebben, mits goed ingericht (zie ons overig commentaar hierboven), zodat ze zowel leiden tot beter 
gebruik van het net als tot een positieve incentive voor investeringen in flexibele assets. Dit laat 
onverlet dat de oplossing in de eerste plaats ligt in verzwaren-tenzij tenders en 
congestiemanagement. 

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

 

Nee. Deze interpretatie van waarborgt netinvesteringen onvoldoende. Ook worden op deze manier 
te weinig prikkels geboden in het behalen van aansluittermijnen. 

 
15) Zijn er andere gronden denkbaar dan netveiligheid op basis waarvan de netbeheerder een verzoek om 

een alternatief transportrecht kan weigeren?  
 

Geen andere gronden bekend. 

 
16) Deelt u de uitgangspunten van de ACM over transportzekerheid van alternatieve transportrechten? 

Waarom wel/ niet?  
 

Op het moment dat partijen duidelijke kaders en rechten hebben bij een flexibele aansluiting, is een 
dergelijk uitgangspunt te volgen. Hierbij dienen onze suggesties van hierboven in ogenschouw 
genomen te worden. Wij zien namelijk ook modellen voor ons waar er wel een transportrecht is, 
indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zie het voorbeeld onder vraag 7). Die 
voorwaarden hoeven echter niet strikt tijdsgebonden te zijn. 

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

wel/niet?  
 

Wij delen de uitgangspunten voor een groot deel. We denken echter dat overwogen moet worden 
om flexibele E-afnemers enkel en alleen voor de component kWh te laten betalen onder een flexibel 
contract. Deze overweging missen wij in de omschrijving hierboven. We merken verder op dat 
tarieven zo min mogelijk marktverstorend zouden moeten zijn. 

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

combinatievormen met aanvullende flexibele transportrechten worden voorkomen?  
 

Via marktdeelname aan bijvoorbeeld FCR, aFRR en mFRR producten. 

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

transportrechten, tijdgebonden vaste transportrechten en gecombineerde transportrechten berekend 
zouden kunnen worden? Heeft u nog suggesties voor verdere uitwerking?  
 

Zie het antwoord op 17. 

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

geïntroduceerd?  
 

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

van alternatieve transportrechten? Waarom wel/niet?  
 

Nee, een producententarief is in strijd met de elektriciteitsrichtlijn (EU 2019/944). Bovendien zou 
een eventuele invoering de concurrentiepositie van Nederland negatief beïnvloeden. 

 
22) Hoe kijkt u naar de wisselwerking tussen alternatieve transportrechten, congestiemanagement en de 

beslissing van een netbeheerder over zijn netplanning en verzwaring?  
 

Zoals eerder aangegeven zijn alle drie deze opties nodig om congestie te verlichten. Wij willen 
benadrukken dat introductie van flexibele transportrechten op geen enkele wijze mag leiden tot 
minder focus op netverzwaringen en andere vormen van congestiemanagement. 

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

alternatieve transportrechten?  
 

Zie het antwoord onder 22. 

 
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?  
 

Omdat nettarieven zo min mogelijk marktverstorend zouden moeten zijn en de tariefstructuur 
onder alternatieve aansluitingen eenzelfde prikkel zou moeten geven als bij een vaste aansluiting, 
kijken wij hier negatief tegen aan. 

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

afsluiten van alternatieve transportrechten?  
 

Netveiligheid is belangrijk. Marktpartijen hebben in het verleden laten zien met deze 
verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Daarom is een technische grens redelijk. 

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

 

Geen opmerkingen. 

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

 

Ja 

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

netcapaciteit? Kunt u uw antwoord toelichten?  
 

Voor zover er sproke is van te hoge aansluitingen, kan UIOLI een oplossing zijn. Het is wel zaak dat 
(economische) verleiding om capaciteit af te geven in tegenstelling tot verplichting om capaciteit af 
te geven het uitgangspunt is. 

 
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?  
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In het kader van non-discriminatie zou het op bestaande en nieuwe gebruikers moeten 

worden toegepast met in achtneming van bovenstaand commentaar. 

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

aandachtspunten?  
 

Nee, met in achtneming van bovenstaand commentaar. 

  


