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Verzwaring wordt uitgevoerd

Verplicht CM regime

Marktgebaseerd CM regime

Nieuwe structuur: overzicht

NB 

Beoordeling 

(nieuw)

Aansluiten +

Transport weigeren

Aansluiten & 

transport toestaan

Voldoende 

capaciteit

(Aansluiten &) 

Biedladder en/of 

LT Contr

NB 

Beoordeling 

(groei) Opdrachten

Verzwaring 

gerealiseerd 

(Einde)

(Start) 

Natuurlijke 

groei

(Start) 

Nieuwe 

aanvraag

Transport toestaan zodra 

verzwaring gereed is

Onvoldoende 

capaciteit

verzwaring gereed

Onvoldoende 

(markt)werking

Onvoldoende 

markt

Installeren / 

aanpassen



§ 9.9 & § 9.11 

Verplicht CM regime§ 9.9 & § 9.10 Marktgebaseerd CM regime

Nieuwe structuur: detailering
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Verduidelijking: Capaciteit
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0 MW

Technische Capaciteit

Aanwezige Transport Cap (ATC)

Veiligheidsmarge

80 MW

72 MW

10% = 8 MW 

1,2 x ATC

86,4 MW

Schematisch voorbeeld



Nadere invulling afwegingen
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Nieuwe aansluiting (Art 9.6.1 aanvraag om een nieuwe aansluiting of een verzwaring):

• Art. 9.5.1 aanwezige transportcapaciteit = technische capaciteit - veiligheidsgrenzen + LT capaciteit.

• Art. 9.5.2 benodigde transportcapaciteit = scenario (periode, gecontracteerd transportvermogen, gelijktijdigheid ) rekening 

houdend met de topologie van het net en klant lange termijn informatie. 

• Art 9.5.4 beschikbare transportcapaciteit = aanwezige transportcapaciteit - benodigde transportcapaciteit.

• Art 9.6.1 Er is voldoende capaciteit indien de “gevraagde transportcapaciteit” < “beschikbare transport capaciteit”

Groei (*1):

• Art. 9.5.1 aanwezige transportcapaciteit = technische capaciteit - veiligheidsgrenzen + LT capaciteit.

• Art. 9.5.2 benodigde transportcapaciteit = scenario ( periode, gecontracteerd transportvermogen, gelijktijdigheid ) rekening 

houdend met de topologie van het net en klant lange termijn informatie. 

• Art 9.5.4 beschikbare transportcapaciteit = aanwezige transportcapaciteit - benodigde transportcapaciteit.

• Art 9.5.5 Er is voldoende capaciteit indien de beschikbare transport capaciteit > 0. 

Indien beschikbare transport capaciteit < 0 dan bepaling hoeveelheid niet te transporteren energie (inclusief 

onzekerheidsmarge).

Afweging 1: Voldoende capaciteit ?

*1 Art. 9.7.1 Indien de netbeheerder op grond van artikel 9.4, eerste lid, voorziet dat met inachtneming van artikel 16, eerste lid, onderdeel b en d, van de 

Elektriciteitswet 1998, dat in een netdeel de beschikbare transportcapaciteit, als bedoeld in artikel 9.5, vierde lid, ontoereikend is en er geen sprake is van 

een aanvraag om een nieuwe aansluiting of een verzwaring van een bestaande aansluiting maar van groei binnen de tussen de aangeslotenen en de 

netbeheerder overeengekomen aansluitcapaciteiten



Nadere invulling afwegingen

7

Nieuwe aansluiting:

• Art. 9.6.1: gevraagde transportcapaciteit verlagen, technische maatregelen toepassen, Marktoplossing (LT contracten 

(Art 9.1.1) of biedladder (Art 9.9 – 9.11))

• Art. 9.6.5 Afhandeling aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (First Come First Serve).

Groei:

• Art. 9.7.1: technische maatregelen toepassen, Marktoplossing (LT contracten of biedladder (Art 9.9 – 9.11)) 

• Art. 9.7.3: Indien Nee ga naar Verplicht CM regime (9.7.3 -> § 9.9 & § 9.11 (verplicht CM regime)) 

Marktoplossing:

• (Art 9.9.1) Stap 1: vooraankondiging (geografische aanduiding, periode (wanneer en hoe lang), oorzaak, totale 

gecontracteerde en totale beschikbare transportcapaciteit)

• (Art 9.10.2-3) Stap 2: onderzoek:

• a. nettechnisch mogelijk 

• b. bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk (voldoende visibility / monitoring capabilities)

• c. periode > 1 jaar

• d. voldoende deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement

• e.  de deelnemers in staat zijn en blijven om hun “flex” te leveren

• f. benodigde transportcapaciteit < 120% x technische transportcapaciteit (incl. veiligheidsmarge)

• g. kosten acceptabel zijn (wordt nog aan gewerkt).

• RNB: voldoende kortsluitvermogen, afstand bewaking, benodigde systemen zijn beschikbaar binnen 25% 

van de CM looptijd. aangeslotenen bereid zijn hun transportbehoefte incidenteel of duurzaam aan te passen 

op alle gevraagde momenten.

Afweging 2: Transport toestaan wel of niet redelijk
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• In het code voorstel zitten ook geen criteria voor: 

• wel of geen LT contracten om verzekerd te zijn van biedingen (al dan niet met prijs cap);

• wel of geen LT contracten om verzekerd te zijn van voldoende capaciteit om op of af te regelen (al dan niet met prijs 

cap).

• Indien LT aangeboden wanneer mag de NB weigeren? (nu volgens Art 9.10.1.g. kosten acceptabel zijn (wordt nog 

aan gewerkt)).

Afweging 3: Voldoende marktwerking?

Afweging 4: Voldoende LT contracten?

Nieuwe aansluiting & Groei:

• Art. 9.10.1: 

• d. voldoende deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement

• e. de deelnemers in staat zijn en blijven om, hun transportbehoefte aan te passen zodanig dat de operationele 

veiligheidsgrenzen gewaarborgd zijn;

• g. kosten acceptabel zijn (wordt nog aan gewerkt).

• In het code voorstel zitten geen criteria voor: 

• de afweging of er voldoende deelnemers zijn (kan verschillend zijn voor biedlader of LT contracten);

• de beoordeling of deelnemers in staat blijven om de “flex” te blijven leveren;

• de afweging wel of geen biedladder.
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Afweging 5: Nieuwe aanvraag?

Nieuwe aansluiting:

• Indien marktgebaseerd congestiemanagement niet mogelijk is dan wordt het transport geweigerd op volgorde van 

binnenkomst van de aanvraag (Art 9.6.5).

Geen definitie voor aanvraag (getekende offerte of ..) 

Groei:

• Indien marktgebaseerd congestiemanagement niet mogelijk is dan wordt het verplicht congestiemanagement regime 

opgelegd.

• ..



Verduidelijking: acceptabele kosten
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Wanneer zijn de kosten nog acceptabel? (“cap op kosten”):

Opties:

I: Volume grens stellen (volume grens beperkt de inkoop van de af of op te regelen energie)

• Voordeel: neutraal te definiëren (wegblijven van prijs discussie)

• Nadeel: volume is niet gelijk aan prijs. Mogelijkheid tot gaming (onredelijke prijzen)

II: Prijs formule hanteren

• Relateren aan “Day Ahead” (APX) prijs (voorbeeld max 1,2 x “Day Ahead” prijs). Voor een biedladder is de actuele “Day Ahead” prijs 

bekend. Bij LT contracten gem “Day Ahead” bepalen van afgelopen jaar o.i.d.

• Voordeel: relatie met marktprijs

• Nadeel: iedereen weet wat de maximum prijs is. Bij biedingen worden gedaan met max prijs als referentie. NB betaalt (bijna) 

altijd de maximale prijs.  

• Relateren aan project kosten. Groot project rechtvaardigt hogere CM kosten. Klein project moet leiden tot weinig CM kosten.

Opties:

• Percentage van de project kosten. Maximale CM kosten (per MW / Jaar) relateren project kosten (zonder rente en afschrijving).

• De afschrijving per jaar als toetsingscriteria gebruiken. Maximale CM kosten (/ MW) relateren aan de investeringskosten (/ MW). 



Backup Slides

Huidige paragraaf § 9.2. Voorwaarden met betrekking tot 

binnenlands congestiemanagement (Netcode elektriciteit)
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Congestiemanagement is een tijdelijke 

maatregel ter overbrugging tot een 

netverzwaring gerealiseerd is. 

Het doel is om een weigering van een 

transportverzoek te voorkomen.

Congestiemanagement is een 

gereguleerde vorm van een flexmarkt

waarvan de systematiek in de Netcode

elektriciteit is vastgelegd.

• Huidig congestiemanagementkader wordt geschikt gemaakt voor toepassing door 

regionale netbeheerders.

• Dit vindt plaats binnen Nederlandse en Europese kaders die kijken naar markt 

gebaseerde (voorkeur) en niet marktgebaseerde oplossingen. 

• Het codewijzigingsvoorstel is een concrete stap om transport schaarste aan te 

pakken, maar is zeker niet de enige oplossing.

Belangrijke inhoudelijke verschillen codewijzigingsvoorstel met bestaande kader:

• Sterkere algehele juridische basis om met de (her)verdeling van schaarse 

transportcapaciteit om te gaan. 

• Alle aansluitingen doen volwaardig mee, dus ook duurzame opwekkers.

• Netbeheerder kan lange termijncontracten afsluiten met bestaande en nieuwe 

aangeslotenen.

• Aggregatie van kleinere aansluitingen wordt mogelijk en zo kunnen stuurbare 

eenheden netbeheerders helpen in transport schaarste problematiek.

• Introductie van verplicht congestiemanagement regime (voor RNB ter vervanging van 

de verplichte biedingen) 12

Wat is 

congestiemanagement?

Hoofdpunten codewijzigingsvoorstel



Met input bestaande & nieuwe aansluitingen

Zonder input bestaande aansluitingen

DRAFT - Wat is redelijk om nog aan te sluiten?
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Stap 1:
Technisch mogelijk?

Aangevraagd Vermogen (AV) [MW] < (100 + x) % x Technische grens [MW]

Stap 2:

Doelmatig?

a. 5% van de productie

b. De te verwachte extra energie is < (0,0y% x Techn. Grens [MW] x 8760 [uur])

Stap 3:
Voldoende marktwerking?

Maximaal aan te vragen verm. < (TG + Marktw.) –

(Gem. piek + Verwachte groei)

Overwegingen 

absolute grens:

- Limiteert NB 

onzekerheden, maar 

ook NB mogelijk-

heden om meer aan 

te sluiten.

- Kan NB dwingen 

om altijd tot die grens 

te moeten gaan.



Verduidelijking
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