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Inleiding

• Wat is en doet de ACM en de Directie Energie?

• Aanleiding consultatie

• Hoofdlijnen consultatie alternatieve transportrechten en ‘use it 

or lose it’ (UIOLI)

• Interessant voor leden van de Club?

• Vragen?
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ACM en de Directie Energie
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De ACM – een onafhankelijke toezichthouder
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De ACM – Directie Energie

Onafhankelijk van private en publieke belangen

Focus op netbeheerders, netwerkbedrijven en energiehandelaren

• Borgen duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit

In de kern:

• Toezicht en handhaving energiewetgeving

• Tarieven netbeheerders

• Geschilbeslechting

• Spelregels over aansluiten, transport en tarieven (wetgeving)
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Consultatie alternatieve 

transportrechten en UIOLI
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Aanleiding consultatie

Toename elektriciteitsvraag door energietransitie en elektrificatie

Enorme transportschaarste in Nederland

Betere benutting van de bestaande netcapaciteit is nodig

Alternatieve transportrechten en UIOLI dragen hier aan bij
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Verschillende transportrechten

• Vast (huidige invulling): 24/7 netgebruik met gegarandeerde capaciteit

In aanvulling hierop, alternatieve transportrechten:

• Flexibel: netgebruik op dalmomenten zonder gegarandeerde capaciteit

• Tijdsgebonden: netgebruik via tijdslot en gegarandeerde capaciteit

• Combinatievormen: beperkter vast vermogen aangevuld met flexibele

of tijdsgebonden capaciteit
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Alternatieve transportrechten

Alternatieve transportrechten geven beperkte(re) zekerheid over transport

Maar zorgen voor betere benutting van de bestaande netcapaciteit

Leiden tot lagere transporttarieven

En geven sneller nettoegang in congestiegebieden
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Aandachtspunten

Voor wie zijn alternatieve transportrechten interessant (flexibilteit)?

Geven alternatieve transportrechten genoeg transportzekerheid?

Welke randvoorwaarden zijn nodig om afnemers te beschermen?

Hoe worden alternatieve transportrechten uitgewerkt in de tarieven?

Verhouding tot congestiemanagement?

Hoe kan de netveiligheid worden geborgd? 

Nieuw punt: voldoende inzicht in netbelasting?
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UIOLI

Afnemers contracteren soms netcapaciteit die zij niet gebruiken

Maatschappelijk is dit onwenselijk, want minder netcapaciteit beschikbaar

UIOLI geeft netbeheerders de mogelijkheid gereserveerde capaciteit af te

nemen en opnieuw uit te geven

UIOLI alleen mogelijk als gecontracteerde capaciteit duidelijk teveel is en 

afnemer niet kan motiveren waarom gecontracteerde capaciteit nodig is

Mogelijkheid tot geschilbeslechting over toepassing UIOLI bij de ACM
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Vragen?


