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Transportschaarste 
van elektriciteit, wat kunt 

u eraan doen?

 PARTNERBIJDRAGE

Allereerst moet onderscheid 
worden gemaakt tussen 
 contractuele en fysieke 
 congestie. Er is sprake van 
contractuele congestie als  
de capaciteit op het net 
 contractueel is vergeven.  
Van fysieke congestie is 
sprake als het fysieke gebruik 
van het elektriciteitsnet de 
capaciteit (bijna) overschrijdt. 

AANSLUIT- EN TRANSPORTPLICHT
Netbeheerders hebben op 
grond van artikel 23 lid 1  
Elektriciteitswet (Ew) een 
aansluitplicht. Hierop zijn 
geen uitzonderingen mogelijk. 
Op grond van artikel 24 lid 1 
Ew hebben netbeheerders ook 
een transportplicht. Hier zijn 
wel uitzonderingen mogelijk, 
namelijk als er geen capaciteit 
ter beschikking is. 

CONTRACTUELE EN FYSIEKE 
CONGESTIE
De rechter heeft uitgemaakt 
dat contractuele congestie 
geen reden is om onvoldoende 
capaciteit aan te nemen.  
Dit betekent dat alleen 
fysieke congestie reden  
kan zijn om transport te  
weigeren. De netbeheerders 
zijn er tot voor kort niet in 
geslaagd aan te tonen dat hier 

sprake van was. Tot vorig jaar. 
Het lukte een netbeheerder 
toen wel het Hof Den Bosch 
(ECLI:NL:GHSHE:2020:2411) te 
overtuigen door de volgende 
gegevens te overleggen:
•  de netbelasting van huidige 

producenten en producenten 
die doende zijn met de 
 realisatie van projecten en 
waaraan al een transport
aanbod is gedaan;

•  de netbelasting als de  
productie van het aan
vragende project erbij komt;

•  de netbelasting van alle 
andere projecten waarvoor 
transportaanvragen zijn 
gedaan, maar waarvoor nog 
geen transportaanbod is 
gedaan.   

ELEKTRICITEITSBEHOEFTE HOGER 
DAN TRANSPORTCAPACITEIT
Volgens het Hof blijkt dat de 
elektriciteitsbehoefte veel 
hoger is dan de transport
capaciteit. Daarom mag het 
transportaanbod worden 
geweigerd. Als u aangesloten 
wilt worden op het elektrici
teitsnet, informeer dan naar 
de transportcapaciteit. Bent u 
al aangesloten op het net en 
beroept de netbeheerder zich 
op fysieke congestie?  
Dan moet hij dit aantonen. 

Geschillen kunt u voorleggen 
aan de Autoriteit Consument 
en Markt en aan de rechter.  

NIEUW WETSVOORSTEL
Op dit moment ligt de nieuwe 
Energiewet ter consultatie 
voor. In dit wetsvoorstel is in 
een oplossing voorzien om de 
congestie op korte termijn op 
te lossen. 

Alternatieve groene energiebronnen, zoals elektriciteit, worden steeds  
populairder. (Duurzame) energieprojecten krijgen daardoor regelmatig te 

maken met congestie, ook wel “transportschaarste” genoemd. Netbeheerders 
sluiten u dan wel aan op het net, maar er wordt geen elektriciteit aan u  

getransporteerd. Mag dat zomaar?
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