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Capaciteitsgebrek op
het elektriciteitsnet:
verplichtingen van de
netbeheerder

Begin januari meldden netbeheerders Enexis en TenneT
dat zij in verschillende gebieden in Nederland beperkte
transportcapaciteit hebben om nieuwe initiatieven voor
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duurzame opwek te faciliteren. Dit heeft volgens Enexis
met name te maken met de forse groei van het aantal
zonneparken in haar verzorgingsgebied. Voor de
ontwikkelaars en financiers van zonneprojecten is tijdige
netaansluiting (ook gelet op de realisatie-deadline uit
hun SDE-beschikking) en het beschikken over voldoende
transportcapaciteit van cruciaal belang. Maar welke
verplichtingen rusten op de (regionale) netbeheerder in
dit verband?
Wettelijke aansluitplicht vs. transportplicht
Op grond van artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998 is de
netbeheerder verplicht degene die daarom verzoekt te
voorzien van een aansluiting op zijn net. Deze aansluitplicht
kent geen uitzonderingen. Naast de aansluitplicht heeft de
netbeheerder een verplichting om aan degene die daarom
verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het
door hem beheerde net ten behoeve van de verzoeker
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transport van elektriciteit uit te voeren: de transportplicht.
Hoewel deze twee verplichtingen voor de netbeheerder nauw
met elkaar verbonden zijn, moeten ze los van elkaar worden
gezien. In tegenstelling tot de onvoorwaardelijke
aansluitplicht, kent de transportplicht wel een wettelijke
uitzonderingsgrond. Voor zover de netbeheerder voor het
gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter
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beschikking heeft, mag hij transport weigeren. De
netbeheerder moet bij een beroep op deze uitzondering
aantonen dat sprake is van onvoldoende capaciteit.

Uitzondering op transportplicht restrictief uitleggen
In een recent besluit (Schenkeveld/Liander) heeft de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) nog eens benadrukt dat de
beschikbaarheid van voldoende transportcapaciteit en het
verlenen van toegang tot het elektriciteitsnet wettelijke taken
van de netbeheerders zijn en dat deze taken in haar ogen
essentiële onderdelen van een goed functionerende
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elektriciteitsmarkt vormen.

De ACM overweegt dat van de netbeheerder vergaande
inspanningen mogen worden verwacht om aan de
transportverplichting te kunnen voldoen. Zo heeft zij in haar
Visiedocument Transportschaarste eerder als uitgangspunt
genomen dat de uitzondering op de transportplicht restrictief
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dient te worden geïnterpreteerd. In het besluit
Schenkeveld/Liander overweegt de ACM dat een netbeheerder
op basis van de Netcode elektriciteit in samenhang met het
Visiedocument Transportschaarste slechts een geslaagd
beroep op de uitzondering op de transportplicht kan doen,
indien zij alle middelen uit haar bedrijfsvoering heeft ingezet
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teneinde aan het verzoek om transport te kunnen voldoen.
Hierbij kan volgens de ACM worden gedacht aan de
mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen, waarbij
de netbeheerder de mogelijkheid heeft om, als het net niet
volledig wordt gebruikt, op dagbasis te bepalen wie het net wil
gebruiken en als daarvoor geen ruimte is een vergoeding te
laten betalen.

De praktijk
In de praktijk blijkt vaak dat niet zozeer sprake is van feitelijke
(technische) congestie, maar van “contractuele congestie”. Dit
houdt in dat een groot deel van de capaciteit op een bepaald
onderdeel van het net reeds is gecontracteerd door (en
gereserveerd voor) partijen die deze capaciteit pas in de
toekomst gaan gebruiken. Hoewel de ACM in het besluit
Schenkeveld/Liander niet ingaat op de vraag of deze
reservering van transportcapaciteit is toegestaan, is het zeer
de vraag hoe dit zich verhoudt tot het discriminatieverbod bij
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het toedelen van transportcapaciteit. Op grond van dit
discriminatieverbod moet de netbeheerder bij het toedelen van
transportcapaciteit alle partijen die beschikken over een
aansluiting gelijk behandelen. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) heeft eerder bepaald dat een netbeheerder
geen onderscheid mag maken tussen recent en reeds langer
aangeslotenen met betrekking tot het aanbod van transport.
Kortom, alle aangeslotenen hebben een gelijk recht op
transportcapaciteit. In de discussies rond netaansluiting van
duurzame energieprojecten lijken nieuwe juridische
procedures omtrent transportschaarste daarom
onvermijdelijk.
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