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Ø Geluid uit

Ø Beeld uit

Ø Vragen via de chat

Algemene informatie-uitwisselingssessie

Ø Lineke Goorix – Liander

Ø Robbert-Jan van der Burg – Enexis

Ø Joris Besseling – TenneT

Ø Jaap Brouwers – Alliander

Ø Patrick Groenewoud – Stedin

Ø Nynke Willemsen – NBNL/Magnus



ONDERWERP WIE TIMING

1
Welkom en introductie
• Introductie agenda + sprekers
• Achtergrond

L. Goorix 15 min

2
Stakeholdersessies
• Werkgroep Congestiemanagement Implementatie
• Focusgebieden

Werkgroep leads 15 min

3 Informatie-uitwisselingssessies
• Planning N. Willemsen 20 min

4 Conclusie & next steps L. Goorix 10 min

Agenda Algemene sessie (1)
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DOEL VAN VANDAAG: 
• Informeren over waar netbeheerders staan ten aanzien van de implementatie van de op handen zijnde codewijziging
• Informeren over de voorziene stakeholder aanpak en gezamenlijk bepalen welke vervolgstappen wenselijk / noodzakelijk zijn

L. Goorix



• De op handen zijnde Netcode wijziging heeft als doel congestiemanagement beter toepasbaar te maken:
• Het net optimaler benutten en daarmee ruimte creëren om meer partijen toegang tot het net te verlenen.
• Dit draagt direct bij aan de realisatie van de energietransitie en aan een betere benutting van flexibiliteit bij 

kleinere aansluitingen.

• Wenselijk en noodzakelijk om de nieuwe code te kunnen toepassen op het moment dat deze wordt bekrachtigd.
• De netbeheerders hebben aangegeven minimaal 6 - 12 maanden nodig te hebben voor implementatie. Het is 

nog onduidelijke welke termijn de ACM zal bepalen.
• Ondanks dat de code nog niet definitief is, zijn de voorbereidingen gestart

1. Welkom en introductie
Achtergrond
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Augustus 2021 September 2021 December 2021 Q1/Q2 2022

Ontwerpbesluit Zienswijze
belanghebbenden

Vragen t.a.v. 
financiele grens / 
kortsluitvermogen

Definitief
besluit

Implementatie

L. Goorix



De verwachte code aanpassingen zullen resulteren in “congestiemanagement nieuwe stijl”: 

Scope uitbreiding
• Het wordt mogelijk meer klanten aan te sluiten, ook bij duurzame opwekcongestiegebieden kan 

congestiemanagement worden toegepast.

Meer deelnemers
• Voor klanten met kleinere aansluitingen wordt het mogelijk zich te groeperen via een congestion management 

service provider (CSP)

Meer toepassingsmogelijkheden
• Langetermijncontracten voor zowel biedingen als capaciteitsbeperkingen wordt mogelijk

o Meer (prijs)zekerheid voor aangeslotenen, marktpartijen en de netbeheerders
o Bevordert toepasbaarheid van congestiemanagement. 

• Introductie van niet-marktgebaseerd congestiemanagement in opwekcongestiegebieden
o Wanneer toepassing van marktgebaseerd congestiemanagement onvoldoende uitkomst biedt
o Last resort voor netbeheerder om opdracht te geven aan aangeslotenen om tegen gereguleerde vergoedingen op 

of af te regelen. 

1. Welkom en introductie
Voorziene wijzigingen in de Netcode “Elektriciteit”
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L. Goorix



• Binnen Netbeheer Nederland richt de werkgroep Congestiemanagement Implementatie zich op het vaststellen van 
gezamenlijk beleid en richtlijnen voor de implementatie van de voorgestelde wijzigingen in de Netcode.

• Doel van de werkgroep: gezamenlijke implementatie van de aangepaste Netcode en duidelijkheid creëren richting de 
markt. Dit wordt gedaan door:
• Vaststellen en uitwerken van de punten in de Netcode waar gezamenlijk beleid / richtlijnen gewenst zijn
• Overzicht in welke centrale systemen aanpassingen gedaan moet worden
• Commitment op de vervolgstappen tot implementatie bij de individuele netbeheerders
• Rapportage over de centrale en decentrale implementatie.
• Stakeholders betrekken en informeren

è Focusgebieden van de werkgroep

2. Stakeholder informatie-uitwisselingssessies
Werkgroep Congestiemanagement Implementatie 
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1. Congestion 
management Service 

Provider (CSP)

2. Langetermijn-
contracten

3. Niet-marktgebaseerd
congestiemanagement

4. Congestiemanagement
onderzoek

L. Goorix



2. Stakeholder informatie-uitwisselingssessies
Congestion management Service Provider (CSP)
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1. Congestion 
management Service 

Provider (CSP)

• Met de nieuwe code een erkende rol middels CSP 
erkenningsprocedure 

• Biedt congestiemanagement diensten aan namens zichzelf of 
namens anderen

• Plaatst biedingen in reactie op uitvraag netbeheerder(s)

• Netbeheerders bezig met uitwerking basis-
erkenningsprocedure 

• Netbeheerders bezig met MVP uitwerking van 
(markt)processen en registraties rondom de rol 
van CSP

Status Implementatiedoelen

• CSP erkenningsprocedure met landelijke toetsing 
& pre-kwalificatie van aansluitingen

• Registratie in centrale systemen

è Hier gaan we in het 2e deel van deze bijeenkomst 
verder op in

R-J. Van der Burg



2. Stakeholder informatie-uitwisselingssessies
Langetermijncontracten
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• Netbeheerders werken aan concept langetermijn
contracten

• Procesontwerp voor Inkooperkenning wordt 
ontwikkeld, inclusief operationele proces

Status Implementatiedoelen

• Zo eenvoudig / gestandaardiseerd mogelijk proces
implementeren, veelal gebruik makend van 
processen die er al zijn

• Gezamenlijke contracten vanuit Netbeheerders

2. Langetermijn-
contracten

• Invoer van langetermijncontracten draagt bij aan creëren van
zekerheid t.a.v. congestiemanagement

• Contractuitvraag zal breed in de markt worden uitgezet.

• Inkooperkenningsregeling zorgt ervoor dat dit proces zo 
eenvoudig mogelijk wordt voor alle partijen.

• CSP erkenning is de basis voor de Inkooperkenning

J. Brouwers



Stakeholder informatie-uitwisselingssessies
Niet-markt gebaseerd congestiemanagement (NMCM)
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• Niet-marktgebaseerd congestiemanagement is een 
nieuw proces in Nederland 

• Proces beschrijving, functionele eisen en 
gegevens uitwisseling worden uitgewerkt (in 
progress)

• Draaiboek opstarten NMCM wordt uitgewerkt (in 
progress)

• Stakeholder sessie: week 12

Status Implementatie doelen

• Operationele proces beschrijving, systeem 
wijzigingen en gegevens uitwisseling gereed voor 
MVP niet-marktgebaseerd congestiemanagement  
in een congestiegebied

• Draaiboek opstarten NMCM gereed; inclusief 
communicatie aangeslotenen en marktpartijen, en 
procedures

• Congestie wordt indien mogelijk marktgebaseerd opgelost

• Indien dit niet mogelijk is kan verplicht, niet-marktgebaseerd
congestiemanagement toegepast worden

• Dit wordt alleen toegepast bij natuurlijke groei of voor nieuwe 
productie verzoeken (niet voor nieuwe afname verzoeken) 

3. Niet-marktgebaseerd
congestiemanagement

J. Besseling



2. Stakeholder informatie-uitwisselingssessies
Congestiemanagementonderzoek
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• Procedures worden uitgewerkt

• Belangrijke uitdaging is hoe de marktuitvraag 
plaatsvindt

• Netbeheerders zijn bezig met gestandaardiseerde 
rapportagevorm

Status Implementatiedoelen

• Toewerken naar een uniform proces 

• Efficiënte marktuitvraag

• Op basis van nieuwe Netcode
congestiemanagement vaker mogelijk maken

• Hoeveel congestiemanagement is mogelijk

• Twee vormen: marktgebasserd en niet-
marktgebaseerd congestiemanagement (afhankelijk van respons en 
bereidheid marktpartijen)

• Bovenstaande keuzes moeten in CM onderzoek naar voren komen.

4. Congestiemanagement
onderzoek

P. Groenewoud



• Netbeheer Nederland organiseert per focusgebied informatie-uitwisselingssessies

• Doel: samen met marktpartijen verdere invulling geven aan de implementatie van de gewijzigde Netcode

• Voorlopig twee algemene sessies en twee sessies per focusgebied voorzien, naar gelang behoefte van de deelnemers

• Planning van de sessies is mede afhankelijk van publicatie door ACM 

3. Informatie-uitwisselingssessies
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1. Congestion 
management Service 

Provider (CSP)

2. Langetermijn-
contracten

3. Niet-marktgebaseerd
congestiemanagement

4. Congestiemanagement
onderzoek

0. Algemene sessie 17/02

17/02

Wk 11

Wk 10

April / mei

Mei’22

Week 14

N. Willemsen



3. Informatie-uitwisselingssessies
Feedback marktpartijen
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1. Congestion management 
Service Provider (CSP) 2. Langetermijn-contracten

3. Niet-marktgebaseerd
congestiemanagement

4. Congestiemanagement
onderzoek

N. Willemsen



• Vragen of opmerkingen?

• Belangrijkste conclusie van deze sessie:
• ...
• …

Next steps

• Week 10: Sessie langetermijn contracten

• Week 11: Sessie niet-marktgebaseerd congestiemanagement

==> Uitnodigingen worden nog verstuurd, aanmelden kan alvast via onderstaand 
emailadres

4. Conclusie & next steps
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Centraal contactadres voor vragen / opmerkingen: nbnl.cm@magnus.nl

L. Goorix

mailto:nbnl.cm@magnus.nl


• Korte pauze van 10 minuten, daarna start de uitwisselingssessie over de CSP rol

Dank voor jullie tijd!
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