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 De Projectgroep Smartgrids van Netbeheer Nederland wil de discussie over kleinschalige energieopslag (KSEO) met de markt starten. Deze 

studie focust zich op een discussiemodel voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt.  

 De energietransitie leidt tot een toenemende behoefte aan flexibiliteit in (lokale) energienetwerken. Kleinschalige energieopslag is een van de 

middelen die mogelijk inzetbaar is op MS en LS-niveau en meer flexibiliteit kan bieden aan (decentrale) energiemarkten.  

 Kleinschalige energieopslag kan in verschillende vormen en in verschillende locaties worden toegepast in de energieketen. De totale potentiële 

waarde van energieopslag wordt derhalve door de gehele energieketen gerealiseerd.  

 Opslag in andere energiedragers geeft inzichten mee voor de discussie voor een model voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de 

elektriciteitsmarkt.  

 Uit een marktconsultatie onder 14 stakeholders is een aantal gedeelde en wisselende beelden en inrichtingskeuzes voor een model voor 

kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt naar voren gekomen. 

 Uit de marktconsultatie blijkt dat facilitering van de energietransitie, zelfvoorzienendheid van de klant, efficiënt netwerk gebruik en marktwerking 

als doelstellingen gezien worden van de toepassing van KSEO, waarbij een maatschappelijk optimum dient te worden nagestreefd. 

 Drie conceptvarianten schetsen mogelijke invullingen voor kleinschalige energieopslag vanuit de uitgangspunten van de stakeholders. De 

conceptvarianten zijn vergeleken op basis van een set criteria met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen, de invulling van rollen, 

verantwoordelijkheden, mogelijkheden van marktpartijen en de realiseerbaarheid. 

 Uit de drie conceptvarianten is een discussiemodel samengesteld. In het discussiemodel staan de toegankelijkheid van de opslagfaciliteit en de 

openheid voor de markt met beperkte impact op het bestaande marktmodel voor de elektriciteitsmarkt centraal. 

 De inzet van opslag is in het discussiemodel mogelijk voor meerdere marktpartijen. De Klant kan zijn behoeftes voor opslag en verhandelen van 

energie via een Service Provider laten optimaliseren. Leveranciers kunnen de opslag inzetten voor commerciële doeleinden en Netbeheerders 

kunnen gebruik maken van de opslagfaciliteit voor hun netbeheertaken. 

 Het discussiemodel richt zich op de toegankelijkheid van de opslagfaciliteit en openheid voor de markt en dient als startpunt voor de discussie 

voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt binnen de bredere discussie over decentrale markten. Realisatie van 

kleinschalige energieopslag vereist verdere discussie en ontwikkeling met stakeholders voor toetsing van een testmodel in de praktijk.  

Management Samenvatting 
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 Er is nog geen heldere business case voor energieopslag voor veel individuele partijen (consumenten, leveranciers, netbeheerders, 

producenten). Dit maakt kleinschalige energieopslag een schaars goed, een gecombineerde aanpak kan mogelijk leiden tot een positieve 

business case. 

 Kleinschalige energieopslag (op wijkniveau) kan mogelijk worden ingezet met een toegevoegde waarde voor de gehele energieketen, waarbij 

nieuwe diensten en rollen voor de energieketen ontsloten kunnen worden. 

 De netbeheerders willen samen met de markt nadenken over een opslagmodel dat ervoor kan zorgen dat de waarde voor alle rollen, over de 

gehele energieketen, wordt ontsloten. 

De Projectgroep Smartgrids van Netbeheer Nederland wil de discussie over kleinschalige 

energieopslag (KSEO) met de markt starten. Deze studie focust zich op een discussiemodel voor 

de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt.  

1 Inleiding – Aanleiding onderzoek 

 De energietransitie leidt door meer inzet van fluctuerende duurzame vormen van productie (zon, wind) en consumptie (bijvoorbeeld EV, 

WKK) op termijn tot een toenemende behoefte naar flexibiliteit in (lokale) elektriciteitsnetwerken en lokale of decentrale energiemarkten. 

 Een van de mogelijkheden om flexibiliteit in het netwerk aan te brengen is de inzet van kleinschalige energieopslag (op wijkniveau).  

 Kleinschalige energieopslag biedt de mogelijkheid om: 

- De betrouwbaarheid van levering van energie te vergroten, 

- De inzet van bestaande assets te doen toenemen, 

- De piekcapaciteit in opwek en gebruik te laten afnemen, 

- Klanten te ondersteunen in een toenemende zelfvoorzienendheid. 

 Energieopslag biedt kansen voor de technologische ontwikkelingen van aansluitende markten (fabrikanten duurzame energie, elektrisch 

vervoer, fabrikanten energieopslagcapaciteit, etc.). 

 Hoewel de beschikbaarheid van opslag van elektriciteit in de Nederlandse markt nog erg beperkt is, komt de haalbaarheid van decentrale en 

kleinschalige energieopslag door sterke technologische ontwikkelingen en kostprijsdalingen steeds dichterbij. 

 Verschillende stakeholders oriënteren zich op de invulling van kleinschalige energieopslag in de markt.  

Context 

Uitdaging 

 Welke doelstellingen hebben stakeholders voor de realisatie van kleinschalige energieopslagmogelijkheden? 

 Welke mogelijkheden biedt een model voor kleinschalige energieopslag aan stakeholders? 

 Hoe zou de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor kleinschalige energieopslag ingericht kunnen worden? 

 Hoe zou een model voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt er uit kunnen zien? 

 Het onderzoek levert een conceptmodel op voor kleinschalige energieopslag welke als startpunt dient voor de discussie met de stakeholders 

in de elektriciteitsmarkt. 

Onderzoeksvragen 
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De energietransitie leidt tot een toenemende behoefte aan flexibiliteit in (lokale) energienetwerken. 

Kleinschalige energieopslag is een van de middelen die inzetbaar is op MS en LS-niveau en meer 

flexibiliteit kan bieden aan (decentrale) energiemarkten.  

2.1 Achtergrond – Decentrale markten 

* Super-conducting magnetic energy storage (SMES) 

 

Gebruiker Distributie Transmissie Opwek 

Kleinschalige 

energieopslag 

Batterij-

opslag 

SMES* 

HS MS 

Decentrale 

energie opwek 

Huishoudens/ 

bedrijven 

Vliegwiel 

Decentrale 

markten 

Elektrisch 

vervoer Centrale duurzame 

energie opwek 

Centrale energie 

opwek 

Decentrale markten 

 De energietransitie leidt door meer inzet van 

fluctuerende duurzame vormen van productie 

(zon, wind) en consumptie (bijvoorbeeld EV, 

WKK) op termijn tot een toenemende behoefte 

naar flexibiliteit in (lokale) elektriciteits-

netwerken en lokale of decentrale 

energiemarkten. 

 De discussie over decentrale markten in het 

energienetwerk wordt over verschillende 

thema’s gevoerd, waaronder: 

- Decentrale opwek, 

- Elektrisch vervoer, 

- Kleinschalige energieopslag. 

 De discussie over decentrale markten is 

tevens toegespitst op een aantal toepassingen: 

- Het afstemmen van vraag en aanbod op 

MS en LS-niveau, 

- Verhandeling van (duurzaam) opgewekte 

elektriciteit. 

 Kleinschalige energieopslag is opslag van 

energie op wijkniveau en kan de benodigde 

flexibiliteit bieden door integraal onderdeel te 

worden van het lokale energienetwerk. 

 Kleinschalige energieopslag kan een rol spelen 

in de genoemde toepassingen in decentrale 

markten, als toepassing van een technisch 

middel.  

Toelichting 
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Toepassing van kleinschalige energieopslagcapaciteit kan waarde creëren voor commerciële en 

gereguleerde partijen in de gehele energieketen. 

 

Waarde creatie Toepassing 

Potentiële reductie noodzakelijk 

productievermogen (voor 

piekproductie/balancering/ 

noodstroom) 

 Verschuiving van belasting 

 Aanpassen belasting 

 Controle productie kwaliteit 

 Balanshandhaving 

 Betrouwbaarheid van levering 

vergroten 

 Noodstroom 

 Peak-shaving 

Potentiële reductie van het 

noodzakelijke vermogen van 

transport- en distributienet 

 Power-quality 

 Voltage regeling 

 Reactief vermogen 

 Dynamische stabiliteit 

Potentiële reductie start-

stopkosten van conventionele 

eenheden 

 Back up vermogen 

 Blind vermogen 

Verhogen inzetbaarheid duurzame 

energie (bij zeer hoge 

penetratiegraad) 

 Integratie duurzame energie in 

het net 

 

Uitstellen van netinvesteringen  Toename capaciteit 

 Efficiënt netgebruik 

 

2.2 Achtergrond – Opslagtechnieken & toepassingen 

 Gebruiker Distributie (Decentrale) opwek 
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2.2 Achtergrond – Opslagtechnieken & toepassingen 

Kleinschalige energieopslag kan in verschillende vormen en in verschillende locaties worden 

toegepast in de energieketen. De totale potentiële waarde van energieopslag wordt derhalve door 

de gehele energieketen gerealiseerd.  

 Kleinschalige energieopslag kan middels verschillende technieken in de hele (decentrale) energieketen worden ingericht. 

 De potentiële waarde creatie wordt ook verspreid over de (decentrale) energieketen gerealiseerd.  

 De lokale behoefte van marktpartijen bepalen uiteindelijk de lokale potentiële waarde. Deze waarde is afhankelijk van de lokale 

netwerkcondities, gebruikersgroepen, etc.  

Technologie Energieketen 

Pomp-accumulatie 

Vliegwiel 

Lood Batterij 

Lithium-ion Batterij 

Flowbatterij 

Super-conducting 

magnetic energy storage 

(SMES) 

 

Potentiële  

waarde creatie 

 

 Aanpassen en verschuiven 

productie belasting (LV) 

 Controle productie kwaliteit (LV, 

RNB) 

 Back up vermogen (LV) 

 Inzet noodstroom (LV, RNB) 

 Integratie duurzame energie in het 

net (Maatschappij) 

 Uitstellen netinvestering (RNB) 

 Toename capaciteit (RNB) 

 Power-quality (RNB) 

 Voltage regeling (RNB) 

 Balanshandhaving (RNB, LV, PV) 

 Betrouwbaarheid (RNB, LV, Klant) 

 Dynamische stabiliteit (RNB, LV) 

 Regelvermogen (RNB) 

 Noodvermogen (RNB, LV) 

 Peak-shaving (RNB, LV) 

 Zelfvoorzienendheid (Klant) 

 

 Gebruiker Distributie (Decentrale) opwek Niet limitatief 
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De studie focust zich op een concept marktmodel voor de inrichting van kleinschalige 

energieopslag in de elektriciteitsmarkt. Opslagtechnieken en business modellen zijn buiten 

scope. 

2.3 Achtergrond – Scope afbakening 

Definities  Een marktmodel is een beschrijving van  

- Een marktdoelstelling, 

- Marktrollen en –verantwoordelijkheden, 

- Marktprocessen. 

Een marktmodel is geen beschrijving van een business model waarin staat beschreven op welke wijze winst wordt 

gemaakt. 

 Het marktmodel voor kleinschalige energieopslag staat los van de toegepaste techniek en het gebruikte medium. Er is wel 

onderscheid te maken tussen snelwerkende en minder snelwerkende middelen. 

 Opslag wordt in principe beschouwd als een ‘vat’ waar energie in kan en naar wens en beschikbaarheid in het vat weer uit 

kan worden gehaald. Water op hoogte en druk kunnen bijvoorbeeld fungeren als een vorm van energie waarin energie 

wordt opgeslagen. In de studie naar een marktmodel wordt uitgegaan van het principe dat energie als elektriciteit de markt 

‘verlaat’ als het wordt opgeslagen (in een energiedrager met korte conversie tijdschalen) en als elektriciteit de markt weer 

‘betreedt’ als het uit de opslag aan het net wordt terug geleverd.  
 

Binnen 

Scope 

Het marktmodel voor kleinschalige energieopslag betreft een model voor de inrichting van kleinschalige energie opslag in de 

elektriciteitsmarkt en niet het herdefiniëren van hét marktmodel voor elektriciteit.  

De varianten van mogelijke marktmodellen worden beschreven met de volgende parameters: 

 Marktrollen; welke marktrollen zijn er te definiëren voor kleinschalige energieopslag? 

 Marktdoelstellingen; welke doelstellingen hebben deze marktrollen bij het opslaan van energie? 

 Rollen & verantwoordelijkheden; welke marktrollen kunnen worden onderscheiden bij het kleinschalig opslaan van 

energie. Welke verantwoordelijkheden hebben deze rollen? 

 Processen tussen partijen; welke marktprocessen kunnen worden onderscheiden? 

 Kostentoedeling; hoe zijn de kasstromen binnen het marktmodel? 

Buiten 

Scope 

 Een model voor kleinschalige energieopslag concentreert zich niet op de invulling van de toepassingen van kleinschalige 

energieopslag, zoals bijvoorbeeld balanshandhaving en verhandeling van (duurzame) energie, maar op de inrichting van 

kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt. 

 De elektrische auto als opslagmedium. De interactie met de elektrische auto is beschreven in het marktmodel voor 

laadinfastructuur voor elektrische auto’s. Dit document is een uitgangspunt voor deze studie. 

 Een WKK kan, net als elke snel opschakelbare productiebron, als een opslagmedium worden gezien welke kan worden 

aangesproken indien er behoefte is aan elektriciteit. Aangezien het huidig marktmodel hier reeds in voorziet en elektriciteit 

hier niet in opgeslagen kan worden is dit buiten scope van het onderzoek. 

 Een analyse van verschillende opslagtechnieken voor energie, hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande analyses. 

 Het business model voor kleinschalige energieopslag is buiten scope van deze studie.  
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De methodiek voor opslag in andere energiedragers geeft inzichten mee voor de discussie voor 

een model voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt. 

 

3.1 Analyse van opslagmodellen – Methodiek energiedragers 

* De gehele analyse en toelichting van de 

modellen/initiatieven is terug te vinden in de bijlage 

Inrichting 

 Commerciële operatoren bezitten gasopslag.  

 

Proces 

 Commerciële en gereguleerde partijen kunnen gebruik maken van 

de opslagfaciliteit tegen een vergoeding. 

 Opslag wordt ingezet voor: 

- Opvangen van de pieken en dalen in de winter en zomer, ten 

opzichte van een constante gasaanvoer, 

- De balans van vraag en aanbod door de Programma 

Verantwoordelijken en voor balanshandhaving door GTS.  

Inrichting 

 Opslag capaciteit is eigendom van een leverancier (kleinschalig) of 

een productiebedrijf (grootschalig). 

 

Proces 

 Opslag wordt ingezet voor efficiënt energieverbruik. 

 Opslag wordt ingezet op huis- en wijkniveau voor huizen en 

bedrijven. 

Inrichting 

 Commerciële partijen bezitten opslag. 

Proces 

 Gebruik van opslag wordt bepaald door economische incentives. 

 Marktpartijen geven voorkeuren op voor energieopslag en energie 

inkoop of verkoop. 

 Een gereguleerde partij bepaalt het beleid voor gebruik van opslag. 

 (Virtuele) ‘agents’ behartigen belangen van marktpartijen op een 

(virtuele) handelsvloer. 

 Commerciële partijen en gereguleerde partijen 

kunnen tegen een vergoeding gebruik maken van de 

opslagfaciliteit. 

 Opslagcapaciteit kan meer doeleinden hebben, o.a.: 

- Opvangen van pieken en dalen in 

energieaanvoer, 

- Balans vraag en aanbod voor PV partij, 

- Balanshandhaving op het distributienet door 

netverantwoordelijke, 

- Faciliteren van efficiënt energiegebruik, 

- Optimaliseren van energie verkoopprijs bij 

decentrale opwekking. 

 Gebruik van de opslag door marktpartijen kan 

gefaciliteerd worden door (virtuele) ‘agents’ welke de 

belangen van marktpartijen op een (virtuele) 

handelsvloer optimaliseren.  

 Gereguleerde en commerciële partijen kunnen het 

beleid voor het gebruik van opslagfaciliteit bepalen of 

sturen.  

 

 

Inzicht energieopslag Gasopslag* 

Warmtenet* 

Pilot Mannheim-Wallstadt* 
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De analyse van opslag van andere energiedragers en opslag initiatieven voor elektriciteit levert 

leerpunten op voor de inrichting van kleinschalige energieopslag voor eigenaarschap, doeleinden 

opslag en rollen en verantwoordelijkheden. 

 Dezelfde fysieke opslageenheid kan dienen voor (gereguleerde) netwerkdoeleinden en voor commerciële doeleinden. 

 De rol van gereguleerde partijen in het eigenaarschap en exploitatie van opslag is aan strenge regels gebonden. 

 Gebruik van opslag in (kleine) gesloten netten werkt, maar regulering van de (maximale) tarieven van de energiedrager kan in zo’n systeem 

wel van toepassing zijn. 

 Commerciële opslag kan per unit, ofwel geaggregeerd, worden ingezet voor balanceringsdoeleinden door deze te laten aanbieden door 

commerciële partijen aan de netbeheerder. De inzet en prijs van deze middelen is transparant naar de markt (biedladdermiddelen). 

 Opslagfunctionaliteit in het netwerk kan integraal onderdeel uitmaken van balancering van vraag en aanbod. Dit heeft wel te maken met de 

karakteristieken van productie van de energiedrager (niet intermittent) en de fysieke eigenschappen van de energiedrager (comprimeerbaar 

binnen gestelde grenzen). 

 In een omgeving waar een verticaal geïntegreerd bedrijf (netbeheerder én leverancier én programma verantwoordelijke) de dienstverlening 

naar de klant doen, kan een een ‘agent’ (service provider) worden ingezet om de belangen van individuele rollen of partijen te behartigen. De 

belangen worden dan (al dan niet ge-automatiseerd), afhankelijk van marktregels en tijdsafhankelijke prijzen, geoptimaliseerd en 

teruggekoppeld naar eindklanten. 

 Lokale overheden spelen een rol in de realisatie van kleinschalige opslag (vergunning en beleid) en kunnen een belangrijke rol spelen in de 

sociale acceptatie.  

 

Leerpunten 

3.2 Analyse van opslagmodellen – Leerpunten 
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Stakeholders zijn nauw betrokken bij het onderzoek om een conceptmodel voor kleinschalige 

energieopslag te ontwikkelen. 

 

4.1 Marktconsultatie – Inleiding 

 De huidige elektriciteits- en gasmarkt zijn ingericht met duidelijke verdeling van de rollen verantwoordelijkheden tussen marktpartijen. 

 Een model voor de inrichting van kleinschalige energieopslag dient aan te sluiten bij het huidige marktmodel voor de elektriciteitsmarkt. 

 De huidige studie leidt tot een discussiedocument voor inrichting van kleinschalige energieopslag in de huidige elektriciteitsmarkt, om dit te 

realiseren is het van belang dat: 

- Bedrijven en organisaties binnen het domein van kleinschalige energieopslag worden betrokken bij het onderzoek door middel van een 

marktconsultatie. De stakeholders betrokken in het onderzoek zijn gecategoriseerd in verschillende groepen: netbeheerders, 

energieleveranciers, overheden en leveranciers van opslagcapaciteit, 

- Alle partijen gehoord worden over de visie over kleinschalige energieopslag, de noodzaak en functie voor energieopslag en de ideeën en 

voorkeuren voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt, 

- Stakeholders uit de energieketen nauw betrokken worden bij de ontwerpfase van een model voor kleinschalige energieopslag. Inspraak 

en afstemming met een brede groep bedrijven en organisaties is belangrijk voor het ontwikkelen van een breed gedragen model voor de 

inrichting van kleinschalige energieopslag.  

 

 

Doel marktconsultatie 
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 De markt voor elektriciteit bestaat uit 3 functionele 

markten: 

- Commodity (levering), 

- Transportcapaciteit, 

- Balans herstellend vermogen.  

 Marktpartijen zien opslagfaciliteit als mogelijkheid om 

de transitie naar duurzame energie, de groei van 

warmte opwek en toename in elektrisch vervoer te 

faciliteren.  

 Marktpartijen zien dat de opslagfaciliteit ingezet kan 

worden voor het balanceren van vraag en aanbod, het 

waarborgen van ‘power-quality’ in het net en voor 

peak-shaving. 

 Marktpartijen vinden een positieve (maatschappelijke) 

business case voor de gebruiker een randvoorwaarde 

voor de inzet van energieopslag in het net. 

 Een succesvolle implementatie van het opslagmodel 

vereist een duidelijke verdeling van de rollen en 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. 

 Marktpartijen zien de mogelijkheid van inzet van 

energieopslagfaciliteit door de netbeheerder om 

congestie op te lossen. 

 Marktpartijen geven aan dat het huidige marktmodel 

voor elektriciteit alleen ruimte biedt om opslag in te 

zetten voor commerciële partijen. 

Uit een marktconsultatie onder 14 stakeholders is een aantal gedeelde beelden en 

inrichtingskeuzes voor een model voor kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt naar 

voren gekomen. 

Gedeelde beelden* 

4.2 Marktconsultatie – Gedeelde beelden 

 Marktpartijen geven aan dat een opslagfaciliteit kan 

ingezet worden door gereguleerde en commerciële 

partijen voor de realisatie van de gezamenlijke 

business case; de maatschappelijke en de 

commerciële business case.  

 Marktpartijen geven aan dat in een model voor 

kleinschalige energieopslag de klant ontzorgd dient te 

zijn. 

 Marktpartijen geven aan dat toegankelijkheid voor 

marktpartijen voor realisatie, exploitatie en gebruik van 

opslagfaciliteit wenselijk is. De opslagfaciliteit dient een 

gezamenlijk goed te worden waarvan meerdere 

marktpartijen kunnen profiteren. 

 Marktpartijen geven aan dat de handel in energie door 

het inzetten van opslagfaciliteit enkel voorbehouden 

dient te zijn aan commerciële partijen. 

Inrichtingskeuze 

* Informatie over de methodiek van de marktconsultatie en 

geconsulteerde partijen is terug te vinden in de bijlage 
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Uit de marktconsultatie onder 14 stakeholders is een aantal wisselende beelden over de inrichting 

van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt naar voren gekomen. 

 

4.3 Marktconsultatie – Wisselende beelden 

Input voor de 

inrichting van een 

opslagmodel 

Onderwerp van 

een vervolg-

discussie 

 Marktpartijen zien voor de lange termijn en de transitie naar duurzame energie energieopslag als 

noodzakelijk. De noodzaak voor energieopslag op de korte termijn levert voor de marktpartijen een 

wisselend beeld op. 

 

 De netbeheerders kunnen de rol van het sturen van de belasting in het net gebruiken door het 

geven van prijsprikkels of door fysieke opslag van energie. 
  

 Marktpartijen hebben verschillende beelden over het eigenaarschap, beheer en exploitatie van de 

opslag en het eigenaarschap van de in- en uitstromende elektriciteit. 
 

 Marktpartijen zien invoeding en afname van elektriciteit per opslaglocatie geschieden door òf alle 

leveranciers òf uitsluitend één per opslag. 
 

 Marktpartijen geven aan verschillende proposities voor de inzet van energieopslag te zien. De 

maatschappelijke business case en faciliterende rol voor de transport van elektriciteit op het net 

staan voor de netbeheerders centraal voor inzet van opslag, leveranciers richten zich op een 

commerciële propositie die op zichzelf staat voor realisatie van opslag. 

 

 Over het algemeen wordt realisatie van energieopslag in het vrije domein gezien. Enkele partijen 

zien de mogelijkheid om de energieopslag vanuit een markt faciliterende taak te ontsluiten voor de 

vrije markt. 

 

 Marktpartijen zien de frequentie van het inzetten van energieopslagfaciliteit voor 

congestiemanagement verschillend, dit loopt uiteen van sporadische tot structurele inzet van 

opslagfaciliteit door de netbeheerder. 

 

 

 

 

Wisselende beelden 
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Uit de marktconsultatie blijkt dat facilitering van de energietransitie, zelfvoorzienendheid van de 

klant, efficiënt netwerk gebruik en marktwerking als doelstellingen gezien worden van de 

toepassing van KSEO, waarbij een maatschappelijk optimum dient te worden nagestreefd. 

4.4 Marktconsultatie – Doelstelling 

Faciliteren transitie duurzame 

energie 

Faciliteren efficiënt gebruik 

netwerk 

Doelstelling 

Integratie duurzame energieproductie (wind, zon)  

Integratie duurzame consumptie (bv. EV, WKK) 

Faciliteren van opwekking en verbruik van energie 

op verschillende tijdstippen 

Faciliteren van optimalisatie van verkoop van 

opgewekte energie 

Toename capaciteit in het netwerk 

(op kritieke locaties) 

Toename van flexibiliteit in het netwerk 

Integratie van decentrale en lokale netwerken 

Faciliteren toenemende mate 

zelfvoorzienendheid klant 

Faciliteren marktwerking in 

elektriciteitsmarkt 

Efficiënt gebruik van netwerk en belasting 

Ontwikkeling dienstverlening voor kleinschalige 

energieopslag 

Vergrootte openheid elektriciteitsmarkt 

Voorbeelden 

Optimaliseren balans productie en consumptie van 

energie 
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Drie conceptvarianten schetsen mogelijke invullingen voor kleinschalige energieopslag vanuit de 

uitgangspunten van de stakeholders. 

  

5.1 Opslagmodel – Varianten 

Opslag 

Operator 

Inrichting 

 De opslagfaciliteit is in bezit van de Eigenaar. 

 De Operator van de opslagfaciliteit is de faciliterende partij op de opslag (kan dezelfde partij 

zijn als de Eigenaar) en heeft een contract met één Leverancier voor het gebruik van de 

opslag. 

Proces 

 De Klant heeft een propositie met de eigen Leverancier voor de verkoop van decentraal 

opgewekte energie, opslag kan deel uitmaken van deze propositie. 

 Leveranciers kunnen energie verkopen aan de markt of aan de energieopslag. 

Inrichting 

 De opslagfaciliteit is in bezit van de Eigenaar. 

 De Operator van de opslagfaciliteit is de faciliterende partij op de opslag (kan dezelfde partij 

zijn als de Eigenaar) en heeft een contract met één Leverancier voor het opereren op de 

opslag. 

 Een Service Provider behartigt de belangen van de Klant tegen een vergoeding. 

Proces 

 De Service Provider optimaliseert, op basis van informatie van marktpartijen, het gebruik of 

verkoop van de decentraal opgewekte energie voor een Klant en ontzorgt daarmee de Klant. 

Inrichting 

 De opslagfaciliteit is in bezit van de Eigenaar. 

 De Operator van de opslagfaciliteit is de faciliterende partij op de opslag (kan dezelfde partij zijn 

als de Eigenaar). 

Proces 

 De Klant verkoopt decentraal opgewekte energie aan de eigen Leverancier. 

 Verschillende Leveranciers kunnen energie opslaan in de opslagfaciliteit tegen een vergoeding. 

 De Netbeheerder kan voor balanshandhaving op het net en congestiemanagement 

opslagcapaciteit huren van de opslagfaciliteit en de Operator van de opslagfaciliteit opdracht 

verstrekken kostenneutraal energie uit de markt te halen en op te slaan tegen een vergoeding. 

Variant 1: ‘Consumeer en teruglevermodel’  

Variant 2: ‘Service Provider model’ 

Variant 3: ‘Open toegang model’  

Overzicht 

Opslag 

Operator 

LVklant LVopslag 

Klant 

Eigenaar 

Opslag 

Overzicht 

Opslag 

Operator 
LVklant 

Eigenaar 

Opslag 
Klant 

Service 

Provider 

Markt 

Overzicht 

LVklant 

Klant 

LVx 

RNB 

Eigenaar 

Opslag 



Copyright © 2013 Accenture All rights reserved. 16 

De varianten marktmodellen bevatten in totaal acht mogelijke marktrollen met bepaalde doelstellingen. De marktrollen en doelstellingen zijn: 

Rol Doelstelling 

Eigenaar opslagfaciliteit: eigenaar van de fysieke opslagfaciliteit Realiseren van energieopslag op locatie waar vraag en aanbod 

aanwezig zijn en faciliteren van het gebruik van de opslagfaciliteit 

tegen een vergoeding 

Energieleverancier (LV): leverancier van elektriciteit op de 

aansluiting Klant, opslagfaciliteit en markt (vergunning houdend) 

Facilitering en optimaliseren van de verkoop en levering van 

energie 

Opslag Operator: uitvoerende partij op de opslagfaciliteit Faciliteren en optimaliseren van lokale vraag en aanbod voor 

energieopslag en energieopslag aanbieden tegen een vergoeding 

Klant: eigenaar van decentraal opgewekte energie Optimaliseren van de verkoop van de decentraal opgewekte 

energie 

Netbeheerder ((R)NB): beheerder van het elektriciteitsnet en 

aansluitingen 

Efficiënt beheren van het (regionale) energienetwerk. 

Programma Verantwoordelijke (PV): leverancier van diensten 

programma verantwoordelijkheid 

Programmaverantwoordelijkheid dragen voor de levering van 

energie op het energienetwerk 

Service Provider (SP): aanbieder van diensten aan Klant om het 

gebruik of de verkoop van decentraal opgewekte energie te 

optimaliseren 

Aanbieden van een dienst aan een Klant voor het optimaliseren 

van de verkoop van de decentraal opgewekte energie 

Decentrale Overheid: eigenaar van de publieke ruimte* Waarborgen van de inrichting van de publieke ruimte. 

De conceptvarianten van de opslagmodellen bevatten in totaal acht mogelijke marktrollen. 

 

 

5.2 Opslagmodel – Marktrollen 

* De decentrale overheid geeft de vergunningen uit voor de realisatie en exploitatie van de opslagfaciliteit. Deze functie is 

in alle modellen gelijk en de decentrale overheid wordt in de verdere discussie buiten beschouwing gelaten. 

Eigenaar 

Opslag 

LV 

Klant 

RNB 

PV 

Service 

Provider 

Marktrollen 

Decentrale  

Overheid 

Opslag 

Operator 
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‘Consumeer en teruglevermodel’: de opslagfaciliteit fungeert als opslaglocatie voor elektriciteit 

voor één Leverancier voor optimalisatie van het verhandelen van energie en herstellen van de 

balans; effectief is deze door het gebruik van de opslag een gebruiker en producent. 

5.3 Opslagmodel – Variant ‘Consumeer en teruglevermodel’  

Consumeer en teruglevermodel 

LVopslag 

Eigenaar 

opslag 

Klant 

LVklant 

Opslag Operator 

LV(x)markt 

Elektriciteit (kWh) Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 

PVopslag 

RNB 
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‘Consumeer en teruglevermodel’: de opslagfaciliteit fungeert als opslaglocatie voor elektriciteit 

voor één Leverancier voor optimalisatie van het verhandelen van energie of het herstellen van de 

balans; effectief is deze door het gebruik van de opslag een gebruiker en producent. 

Pre-opslag: 

 De Eigenaar van de opslagfaciliteit sluit een contract af met een Operator voor exploitatie van de opslagfaciliteit. 

 De Operator van de opslagfaciliteit sluit een contract met één Leverancier af voor een bepaalde tijd. Deze Leverancier kan gedurende de 

contractduur gebruik maken van de opslagfaciliteit tegen een vergoeding. 

 

Opslag: 

 Klanten die decentraal energie opwekken (op huis- of wijkniveau) verkopen elektriciteit aan de eigen Leverancier. 

 De Leverancier van de Klant kan de decentraal opgewekte energie aan de eigen klanten of aan de Leverancier van de lokale opslagfaciliteit 

verkopen. 

 De Leverancier van de opslagfaciliteit kan, indien er opslagcapaciteit beschikbaar is, elektriciteit inkopen en opslaan in de opslagfaciliteit 

voor optimalisatie van het verhandelen van energie of het herstellen van de balans. 

 De Leverancier van de opslagfaciliteit kan de energie naar eigen gelang verkopen aan de markt, afhankelijk van de marktprijs en prijsprikkels 

van de Netbeheerder. 

 De Netbeheerder heeft geen directe toegang tot energieopslag maar kan bijvoorbeeld bij overbelasting van het net mogelijk via prijsprikkels 

de Leverancier van de opslagfaciliteit er toe bewegen de elektriciteit uit het net te kopen en op te slaan. Dit moet in het decentrale markten 

model nader worden uitgewerkt. 

 

Post-opslag: 

 De Leverancier van de opslag verrekent de inkoop van elektriciteit met de aanbiedende Leveranciers van elektriciteit en het gebruik van de 

opslagfaciliteit met de Operator van de opslagfaciliteit.  

 

 

 

 

 

 

Proces toelichting 

5.3 Opslagmodel – Variant ‘Consumeer en teruglevermodel’  
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5.3 Opslagmodel – Varianten ‘Service Provider model’  

Service Provider model 

1 entiteit 

LVopslag 

Klant 

LVklant 

Service 

Provider 

LV(x) markt 

Eigenaar 

opslag 

Opslag Operator 

PVopslag 

RNB 

LVklant 

LV(x)markt 

Elektriciteit (kWh) 

‘Service Provider model’: een Service Provider verleent diensten aan de Klant om het gebruik of 

de verkoop van decentraal opgewekte energie te optimaliseren.  

 

Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 
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‘Service Provider model’: een Service Provider verleent diensten aan de Klant om het gebruik of 

de verkoop van decentraal opgewekte energie te optimaliseren. 

 

Pre-opslag: 

 De Eigenaar van de opslagfaciliteit sluit een contract af met een Operator voor exploitatie van de opslagfaciliteit. 

 De Operator van de opslagfaciliteit sluit een contract met een Leverancier af voor levering van energie naar en vanuit de opslagfaciliteit. 

 Klanten die decentrale energie opwekken (op huis- of wijkniveau) sluiten een contract met een Service Provider om de verkoop van de 

opgewekte energie te optimaliseren. 

 De Service Provider sluit contracten af met de Leverancier van de Klant en de Leveranciers op de vrije markt voor prijsinformatie voor 

elektriciteit en voor levering van energie en met de Leverancier van de opslagfaciliteit voor de levering van energie naar de opslagfaciliteit. 

 

Opslag:  

 De Service Provider vraagt prijsinformatie op bij de Leverancier van de Klant, de Netbeheerder en de markt voor bepaling van de ‘real-time’ 

en toekomstige prijs van de elektriciteit. 

 Op basis van de ‘real-time’ prijs en de toekomstige prijs wordt de elektriciteit door de Service Provider verkocht aan de Leverancier van de 

Klant of opgeslagen in een lokale opslagfaciliteit (indien er opslagcapaciteit beschikbaar is) om de verkoop van de opgewekte energie te 

optimaliseren. 

 Bij verkoop aan Leverancier van de Klant verkoopt deze de energie door aan de eigen klanten of aan de Markt.  

 Opgeslagen energie, min de verbruikte energie voor opslag, wordt op het meest gunstige tijdstip door de Service Provider verkocht aan 

Leveranciers op de vrije markt of gebruikt door de Klant.  

 De Netbeheerder kan bij overbelasting van het net via prijsprikkels de Leverancier van de opslagfaciliteit er toe bewegen de elektriciteit uit 

het net te kopen en op te slaan. Dit moet in het decentrale markten model nader worden uitgewerkt. 

 

Post-opslag: 

 De Leverancier van de opslag registreert de energiestroom en communiceert dit aan een Programma Verantwoordelijke van de opslag ten 

behoeve van de balans op het net.  

 De Service Provider verrekent de opbrengsten van de verkoop van de elektriciteit en de verliezen door opslag volgens de contractuele 

afspraak met de Klant.  

 De Service Provider verrekent de verkoop van de elektriciteit volgens de contractuele afspraken met de Leveranciers.  

 

Proces toelichting 

5.3 Opslagmodel – Varianten ‘Service Provider model’  
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5.3 Opslagmodel – Varianten ‘Open toegang model’  

Open toegang model 

RNB 

Leverancier m 

Leverancier 2 

Leverancier 1 

Klant 

LVklant 

LV(x)markt 

LV(x)markt 

Eigenaar 

opslag 

Opslag Operator 

LVopslag 

Elektriciteit (kWh) 

Capaciteit (kW) 

‘Open toegang model’: De energie opslagcapaciteit fungeert als opslaglocatie voor elektriciteit 

van meerdere partijen ten behoeve van optimalisatie van het verhandelen van energie, het 

herstellen van de balans en de transportcapaciteit. 

Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 

PVopslag 

RNB 
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‘Open toegang model’: De energie opslagcapaciteit fungeert als opslaglocatie voor elektriciteit 

van meerdere partijen ten behoeve van optimalisatie van het verhandelen van energie, het 

herstellen van de balans en de transportcapaciteit. 

Pre-opslag: 

 De Eigenaar van de opslagfaciliteit sluit een contract af met een Operator voor exploitatie van de opslagfaciliteit. 

 De Operator van de opslagfaciliteit sluit een contract met een Leverancier af voor levering van energie naar en vanuit de opslagfaciliteit en 

met de Leveranciers van de markt voor de opslag van energie in de opslagfaciliteit.  

 De Operator van de opslagfaciliteit sluit een contract met een Netbeheerder voor het beschikbaar stellen van opslagcapaciteit voor 

noodgevallen.  

 

Opslag: 

 Klanten die decentraal energie opwekken (op huis- of wijkniveau) verkopen elektriciteit aan de eigen Leverancier. 

 Leveranciers kunnen de elektriciteit in de opslagfaciliteit opslaan, indien er opslagcapaciteit beschikbaar is, voor optimalisatie van het 

verhandelen van energie of het herstellen van de balans. Hiervoor vergoedt de Leverancier de Operator van de opslag. 

 De Netbeheerder is één van de partijen die gebruik kan maken van de opslagfaciliteit. In een noodgeval (overbelasting/onderbelasting) is 

kleinschalige energieopslag één van de middelen die kunnen worden ingezet. De definitie van een noodgeval en in welke mate welke 

middelen kunnen worden ingezet dienen nader te worden uitgewerkt. In geval van noodsituaties kan de Netbeheerder binnen zijn 

takenpakket en volgens de bestaande marktregels voor congestiemanagement of voor ‘power-quality’ tegen een transparante vergoeding 

gebruik maken van een deel van de opslagcapaciteit om elektriciteit kostenneutraal op te slaan. De Operator van de opslagfaciliteit kan de 

opdracht worden verstrekt om in een noodgeval kostenneutraal energie uit de markt te halen tegen een transparant vastgestelde, 

marktconforme prijs en op te slaan tegen een vergoeding. De Operator van de opslag wordt op dat moment eigenaar van de energie. Deze 

situatie grenst aan de inrichting van de decentrale markten en zal hierin nader beschreven moeten worden.  

 De Leveranciers kunnen naar eigen gelang de opgeslagen energie, min het energieverbruik van opslag, verkopen aan de markt. 

 

Post-opslag: 

 De Leverancier en Programma Verantwoordelijke partij op de opslag zijn formele rollen op de aansluiting om te zorgen dat de energiebalans 

gehandhaafd blijft.  

 De Leveranciers en Netbeheerders verrekenen met de Operator van de opslag het gebruik van de opslagfaciliteit. 

Proces toelichting 

5.3 Opslagmodel – Varianten ‘Open toegang model’  
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De conceptvarianten zijn vergeleken op basis van een set criteria. De criteria hebben de focus op 

het bereiken van de doelstellingen, waarbij de invulling van rollen, verantwoordelijkheden en 

mogelijkheden van marktpartijen en de realiseerbaarheid van een model centraal staan. 

5.4 Opslagmodellen – Criteria 

Marktpartijen 

Regulering 

Criteria 

Toegankelijkheid opslagfaciliteit 

Keuzevrijheid voor een dienstverlener door de Klant 

Eenvoud opslagmodel 

Aansluiting huidig marktmodel Elektriciteit 

Specifiek: Power – quality 

Specifiek: Balanshandhaving 

Specifiek: Transportcapaciteit 

Specifiek: Markt 

Openheid van de markt 

Aanpassingen in wet- en regelgeving 

Eenvoud tariefstelling 

Marktfacilitering 

De conceptvarianten zijn 

geanalyseerd naar deze criteria, 

waarbij de doelstelling wordt 

nagestreefd: 

1. Faciliteren transitie 

duurzame energie. 

2. Faciliteren toenemende mate 

zelfvoorzienendheid klant. 

3. Faciliteren efficiënt gebruik 

netwerk. 

4. Faciliteren marktwerking in 

elektriciteitsmarkt 

Doelstelling 
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Toegankelijkheid van de opslagfaciliteit, de propositie voor de Klant en de complexiteit van een 

opslagmodel zijn bepalend voor acceptatie van een opslagmodel voor marktpartijen. 

 

Marktpartijen 

Toegankelijkheid opslagfaciliteit Het gemak waarmee partijen toegang hebben tot de opslagfaciliteit. In welke mate moeten 

marktpartijen in een variant moeite doen om toegang te verkrijgen tot de opslagfaciliteit en biedt de 

variant toegang tot de opslagfaciliteit voor meerdere partijen.  

 

Keuzevrijheid voor een dienstverlener 

door de Klant 

De keuzevrijheid van een Klant voor een Leverancier voor verkoop van decentraal opgewekte energie. 

In welke mate biedt een variant de vrijheid voor de Klant in zijn keuze voor een Leverancier voor het 

verkopen van de opgewekte energie. 

 

Complexiteit opslagmodel De duidelijkheid over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor marktpartijen in het 

opslagmodel. In hoeverre faciliteert de variant de marktpartijen om de eigen verantwoordelijkheden te 

dragen en met een duidelijke afbakening van de rolverdeling.  

5.4 Opslagmodellen – Criteria 
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Opslagcapaciteit kan een rol spelen in de facilitering van de markt en in het waarborgen van de 

kwaliteit van het netwerk en efficiënt gebruik van het netwerk. 

 

Aansluiting huidig marktmodel 

Elektriciteit 

De haalbaarheid ten aanzien van het huidig marktmodel wordt gewogen naar de mogelijkheid van 

integratie van de opslag en compatibiliteit met de processen in het bestaande marktmodel, anders dan 

de specifieke criteria.  

 

Specifiek: Power – quality De haalbaarheid van een variant met betrekking tot power-quality waarborging op het net door de 

Netbeheerder. Welke mogelijkheid biedt een variant aan de Netbeheerder om de kwaliteit van de 

elektriciteit op het net te waarborgen? 

 

Specifiek: Balanshandhaving De haalbaarheid van een variant met betrekking tot specifiek de balanshandhavingsprocessen. Welke 

wijzigingen in deze processen zijn nodig en wat is de zwaarte van de wijzigingen?  

 

Specifiek: Transportcapaciteit De haalbaarheid van een variant met betrekking tot de mate waarin een variant congestiemanagement 

ondersteunt middels prijsprikkels/stuursignalen vanuit de Netbeheerder.  

 

Specifiek: Markt 

 

De haalbaarheid van een variant met betrekking tot de mate waarin een variant de marktwerking voor 

de elektriciteitsmarkt faciliteert. Welke vrijheid wordt er door een variant geboden aan marktpartijen 

om de huidige marktwerking te handhaven of te vergroten? 

Marktfacilitering 

5.4 Opslagmodellen – Criteria 
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Een model voor kleinschalige energieopslag dient getoetst te worden voor de huidige regelgeving 

en op benodigde wijzigingen in de regelgeving.  

 

Regulering 

Openheid van de markt De openheid van de markt wordt gewogen naar de benodigde inspanning en het aantal drempels voor 

nieuwe toetreders in de markt voor energieopslag.  

Aanpassingen in wet- en regelgeving Zijn er aanpassingen nodig in de bestaande wet & regelgeving voor een variant en hoe zwaar zijn 

deze aanpassingen? 

Complexiteit tariefstelling 

 

Wat is de complexiteit in de tarifering naar de gebruiker van de opslag. In welke mate vindt vergoeding 

in een variant voor de opslag plaats en in welke mate wordt dit in een gereguleerd tarief geschaard.  

Welk onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen het leveringstarief en het transporttarief voor een 

opslag? 

5.4 Opslagmodellen – Criteria 
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De conceptvarianten scoren afwisselend op de set aan criteria, de goed scorende elementen van 

de conceptvarianten dienen als fundament voor een discussiemodel. 

 

5.5 Opslagmodellen – Afweging modellen 

Criteria* ‘Consumeer en 

teruglevermodel’ 

‘Service Provider 

model’ 

‘Open toegang 

model’ 

Marktpartijen 

 Toegankelijkheid opslagfaciliteit 

 Keuzevrijheid voor een dienstverlener door de Klant 

 Eenvoud opslagmodel 

Marktfacilitering 

 Aansluiting huidig marktmodel Elektriciteit 

 Specifiek: Power – quality 

 Specifiek: Balanshandhaving 

 Specifiek: Transportcapaciteit 

 Specifiek: Markt 

Regulering 

 Openheid van de markt 

 Aanpassingen in wet- en regelgeving 

 Eenvoud tariefstelling 

* De beoordeling van de varianten per criterium is toegelicht 

in de bijlage 
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De afweging van de modellen aan de hand van de criteria leidt tot een voorkeursinvulling voor een 

discussiemodel voor kleinschalige energieopslag.  

 

5.5 Opslagmodellen – Afweging modellen 

Criteria ‘Discussiemodel’ 

Marktpartijen Voorkeur Invulling 

 Toegankelijkheid 

opslagfaciliteit 

 De opslagfaciliteit dient: 

- Toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk partijen, grote en 

kleinere spelers, in de elektriciteitsmarkt. 

- De Klant de keuze te bieden om een dienstverlener te kiezen 

voor optimalisatie van de verkoop van de opgewekte energie. 

 De communicatie en interactie tussen verschillende partijen moet 

niet nodeloos ingewikkeld zijn door bijvoorbeeld veel 1-1 relaties. 

 De opslagfaciliteit is toegankelijk voor 

Klanten, Leveranciers en de 

Netbeheerder. 

 Een Service Provider ontzorgt de Klant 

en verzorgt de communicatie tussen de 

verschillende marktpartijen.  

 

 Keuzevrijheid voor een 

dienstverlener door de Klant 

 Eenvoud opslagmodel 

Marktfacilitering 

 Aansluiting huidig 

marktmodel Elektriciteit 

Het model dient: 

 Zoveel mogelijk aan te sluiten bij het huidige marktmodel voor 

elektriciteit. 

 Leveranciers en programmaverantwoordelijken additionele 

mogelijkheden bieden ten behoeve van de balanshandhaving. 

 De Netbeheerder ruimte te bieden ten behoeve van faciliteren 

van de power-quality en in noodgevallen voor balanshandhaving 

en transportcapaciteit op het net.  

 De marktwerking binnen de elektriciteitsmarkt te vergroten. 

 De rollen van Service Provider, een 

Eigenaar van de opslagfaciliteit en een 

Operator van de opslagfaciliteit zijn 

geïntroduceerd. De bestaande rollen in 

de energiemarkt zijn niet aangepast. 

 De Klant kan via een Service Provider 

flexibeler omgaan met zijn zelf opgewekte 

elektriciteit. 

 Leveranciers en Netbeheerders kunnen 

gebruik maken van de opslagfaciliteit ten 

behoeve van balanshandhaving, power-

quality en congestiemanagement. 

 Specifiek: Power – quality 

 Specifiek: 

Balanshandhaving 

 Specifiek: 

Transportcapaciteit 

 Specifiek: Markt 

Regulering 

 Openheid van de markt  De drempel voor toetreding van nieuwe marktpartijen dient zo 

laag mogelijk te zijn 

 De aanpassingen in wet- en regelgeving dienen tot een minimum 

beperkt te zijn. 

 De toepassing van energieopslag door Netbeheerders binnen het 

voor hen gestelde takenpakket moet zijn weerslag vinden in de 

tariefstelling. 

 Nieuwe rollen worden geïntroduceerd 

waarin verschillende marktpartijen 

kunnen instappen. 

 Door instandhouding van bestaande 

rollen is aanpassing aan W&R beperkt. 

 Toegang tot capaciteit binnen 

energieopslag voor de Netbeheerder. 

 Aanpassingen in wet- en 

regelgeving 

 Eenvoud tariefstelling 
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Uit de drie conceptvarianten is een discussiemodel samengesteld. In het discussiemodel staan de 

toegankelijkheid van opslag en de openheid voor de markt met beperkte impact op het bestaande 

marktmodel voor de elektriciteitsmarkt centraal. 

6.1 Discussiemodel – Modelbeschrijving 

LVopslag 

PVopslag 

Eigenaar 

opslag 

Markt 

Klant 

LV 

Service 

Provider 

H 

E 

I 

G 

C 

LVklant 

RNB 

F 

A 

B 

D RNB J 

K 

LV LV 

PVklant 

RNB 

Leverancier m 

Leverancier 2 

Leverancier 1 

Elektriciteit (kWh) 

Capaciteit (kW) 

Opslag Operator 
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De opslagfaciliteit is in het discussiemodel beschikbaar voor alle marktpartijen. De Klant 

optimaliseert via een Service Provider en de opslag de verkoop van de opgewekte energie, 

Leveranciers en Netbeheerders kunnen tevens gebruik maken van de opslagfaciliteit. 

6.1 Discussiemodel – Modelbeschrijving 

Pre-opslag: 

 De Eigenaar van de opslagfaciliteit sluit een contract af met een Operator voor exploitatie van de opslagfaciliteit. 

 De Operator van de opslagfaciliteit sluit een contract met een Leverancier af voor levering van energie naar en vanuit de opslagfaciliteit en 

met de Leveranciers van de markt voor de opslag van energie in de opslagfaciliteit.  

 De Operator van de opslagfaciliteit sluit een contract met een Netbeheerder voor het beschikbaar stellen van opslagcapaciteit voor 

noodgevallen.  

 Klanten die decentrale energie opwekken (op huis- of wijkniveau) kunnen een contract met een Service Provider afsluiten om hun productie, 

consumptie en verkoop van de opgewekte energie te optimaliseren. 

 De Service Provider sluit contracten af met de Leverancier van de Klant en de Leveranciers op de vrije markt voor prijsinformatie voor de 

elektriciteit en de levering van energie en met de Leverancier van de opslagfaciliteit voor de levering van energie naar de opslagfaciliteit. 

Opslag: 

 Elektriciteit kan worden opgeslagen in een opslagfaciliteit, waarvoor de Operator van de opslag wordt vergoed. De opslagfaciliteit is open 

voor alle marktpartijen, de Klant en Leveranciers. 

 De Service Provider vraagt prijsinformatie op bij de Leverancier van de Klant, de Netbeheerder en de Leveranciers op de vrije markt voor 

bepaling van de ‘real-time’ en toekomstige (korte termijn) prijs van de elektriciteit. Op basis van de ‘real-time’ prijs en de toekomstige prijs 

wordt de elektriciteit door de Service Provider verkocht aan een Leverancier van de Klant of opgeslagen in de opslagfaciliteit. 

 Opgeslagen energie wordt op het meest gunstige tijdstip door de Service Provider verkocht aan Leveranciers op de vrije markt of gebruikt 

door de Klant. De opbrengsten van de verkoop worden volgens de contractuele afspraak met de Klant verrekend.  

 De Netbeheerder is één van de partijen die gebruik kan maken van de opslagfaciliteit. In een noodgeval (overbelasting/onderbelasting) is 

kleinschalige energieopslag één van de middelen die kunnen worden ingezet. De definitie van een noodgeval en in welke mate welke 

middelen kunnen worden ingezet dienen nader te worden uitgewerkt. In geval van noodsituaties kan de Netbeheerder binnen zijn 

takenpakket en volgens de bestaande marktregels voor congestiemanagement of voor ‘power-quality’ tegen een transparante vergoeding 

gebruik maken van een deel van de opslagcapaciteit om elektriciteit kostenneutraal op te slaan. De Operator van de opslagfaciliteit kan de 

opdracht worden verstrekt om in een noodgeval kostenneutraal energie uit de markt te halen tegen een transparant vastgestelde, 

marktconforme prijs en op te slaan tegen een vergoeding. De Operator van de opslag wordt op dat moment eigenaar van de energie. Deze 

situatie grenst aan de inrichting van de decentrale markten en zal hierin nader beschreven moeten worden.  

Post-opslag: 

 De Programma Verantwoordelijke van de opslagfaciliteit registreert de energiestroom van de Klant en de Leveranciers ten behoeve van de 

balans op het net.  

 

Proces toelichting 
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De Klant interacteert met drie marktrollen: de Netbeheerder, de eigen Leverancier en een Service 

Provider.  

 

A. Verantwoordelijkheden en relatie tussen eigenaar decentrale opwek en de Netbeheerder 

 In acht nemen van technische eisen 

en randvoorwaarden voor decentrale 

opwek  

 Vergoeding diensten Netbeheerder 

 

 Leveren van aansluitdiensten 

 Transporteren van elektriciteit 

 Waarborgen kwaliteit elektriciteit 

 Beheren van de integriteit van het net 

en daartoe stellen van technische 

eisen en randvoorwaarden stellen 

voor decentrale opwek 

B. Verantwoordelijkheden en relatie tussen eigenaar decentrale opwek en de eigen Leverancier 

 Verbruik van energie 

 Terugleveren energie aan 

Leverancier 

 Verrekenen kosten van verbruik en 

terugleveren van energie 

 

 Leveren van energie aan de Klant 

 Verreken kosten voor leveren van 

energie 

 Vergoeding voor kosten 

teruggeleverde energie 

 Programmaverantwoordelijkheid op 

aansluiting Klant via PV partij 

beleggen. 

C. Verantwoordelijkheden en relatie tussen eigenaar decentrale opwek en de Service Provider 

 De Klant sluit een contract af met de 

Service Provider voor optimalisatie 

van de verkoop van de decentraal 

opgewekte energie 

 De Klant vergoedt de Service 

Provider voor de dienstverlening  

  

 Diensten aanbieden om de verkoop 

van de decentraal opgewekte energie 

te optimaliseren 

 Opbrengsten verkoop energie 

verrekenen met Klant 

Klant 

€ 

Contract LVklant 

Energie 

Klant 
€ 

Contract 
RNB 

Klant 
€ 

Contract Service 

Provider 
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De Service Provider verleent een dienst aan de Klant, hiervoor interacteert de Service Provider 

met de Leverancier van de Klant, de Opslag Operator en de Markt. 

 

D. Verantwoordelijkheden en relatie tussen Service Provider en de Leverancier van de Klant 

 Informatie ophalen van actuele 

elektriciteitsprijs bij de Leverancier 

van de Klant 

 Contracteren energieleverancier voor 

de verkoop van decentraal 

opgewekte energie 

 Vergoeding voor levering stroom van 

de Klant naar de opslagfaciliteit 

 Informatie verstrekken actuele prijs 

elektriciteit 

 Vergoeding voor inkoop van energie 

E. Verantwoordelijkheden en relatie tussen Service Provider en Operator van de opslag 

 Contracteren opslag voor het opslaan 

van energie van de decentrale opwek 

 Vergoeding voor opslag van energie 

 Informatie beschikbare 

opslagcapaciteit 

 Verlenen van de dienst voor het 

opslaan van energie 

 Faciliteren en optimaliseren lokale 

vraag en aanbod opslagcapaciteit 

F. Verantwoordelijkheden en relatie tussen Service Provider en de Markt 

 Informatie voor de toekomstige 

elektriciteitsprijs uit de Markt ophalen 

 Contracteren van marktpartijen om 

decentraal opgewekte energie aan te 

kunnen leveren 

 Verkoop van decentraal opgewekte 

energie aan de Markt. 

 Informatie over de huidige en 

toekomstige prijs voor energie 

beschikbaar stellen 

 De ‘Markt’ vergoedt de inkoop van de 

opgeslagen energie 

€ 

Contract LVklant 

Informatie 

Service 

Provider 

€ 

Contract 

Informatie 

Service 

Provider 
Opslag 

Operator 

€ 

Contract 

Informatie 

Service 

Provider 
Markt 
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Een Opslag Operator, gecontracteerd door de Eigenaar van de opslag, is de uitvoerende partij op 

de opslagfaciliteit. Een Leverancier en een Programma Verantwoordelijke faciliteren de 

dienstverlening van de Operator.  

G. Verantwoordelijkheden en relatie tussen de Operator van de opslag en de Eigenaar van de opslag 

 In acht nemen eisen en wensen ten 

aanzien van eigenschappen 

opslagfaciliteit 

 Betalen gebruikersvergoeding 

opslagfaciliteit 

 Eigendom van de opslagfaciliteit 

 Beheren van de opslagfaciliteit 

 Bepalen van eigenschappen van 

opslagfaciliteit (veiligheid, 

functionaliteit, toegankelijkheid) 

H. Verantwoordelijkheden en relatie tussen de Operator van de opslag en de Leverancier van de opslag 

 Contracteren energieleverancier voor 

levering van energie uit de 

opslagfaciliteit 

 Betalen vergoeding voor levering 

energie vanuit opslag 

 Leveren van energie aan de markt 

 Verrekenen kosten voor het leveren 

van energie 

I. Verantwoordelijkheden en relatie tussen de Operator van de opslag en de Programma Verantwoordelijke 

 Vergoeding voor de dienst van 

programma verantwoordelijkheid 

 Informatie verstrekken over 

beschikbare en gebruikte 

opslagcapaciteit 

 Faciliteren en optimaliseren lokale 

vraag en aanbod opslagcapaciteit 

 Verlenen van de dienst 

programmaverantwoordelijkheid, 

conform het huidig marktmodel 

Eigenaar 

opslag € 

Contract 
Opslag 

Operator 

€ 

Contract LVopslag 

Energie 

Opslag 

Operator 

€ 

Contract PVopslag Opslag 

Operator 

Informatie 
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De opslag Operator en de Markt interacteren met de Netbeheerder om de aansluiting op het net te 

waarborgen en de Netbeheerder te ondersteunen in zijn faciliterende taak voor de transport van 

energie.  

J. Verantwoordelijkheden en relatie tussen de Operator van de opslag en de Netbeheerder 

 Opgeven beschikbare capaciteit 

van opslag 

 In acht nemen van technische 

eisen en randvoorwaarden aan 

opslagfaciliteit 

 Vergoeding voor de aansluiting aan 

het net 

 Aankopen van energie in geval van 

noodgevallen binnen de 

capaciteitsgrens die door de RNB 

zijn gecontracteerd 

 Leveren van aansluitdiensten  

 Transporteren van elektriciteit 

 Waarborgen kwaliteit elektriciteit 

 Beheren van de integriteit van het net 

en daartoe stellen van technische 

eisen en randvoorwaarden aan de 

opslagfaciliteit 

 Aanspraak maken voor 

opslagcapaciteit in de opslag in 

noodgevallen. 

 Vergoeding voor opslag 

K. Verantwoordelijkheden en relatie tussen de Netbeheerder en de markt 

 Leveren van aansluitdiensten  

 Transporteren van elektriciteit 

 Waarborgen kwaliteit elektriciteit 

 Beheren van de integriteit van het 

net en daartoe stellen van 

technische eisen en 

randvoorwaarden aan de levering 

van energie 

 Prijsprikkels aan de markt geven 

om opslag van energie te 

stimuleren 

 Vergoeding voor de aansluiting aan 

het net 

€ 
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Het discussiemodel richt zich op de toegankelijkheid van de opslagfaciliteit en openheid voor de 

markt en dient als startpunt voor de discussie voor de inrichting van kleinschalige energieopslag 

in de elektriciteitsmarkt binnen de bredere discussie over decentrale markten.  

7. Conclusie  

 In deze fase van de ontwikkeling kleinschalige energieopslag is het van belang om ideeën en voorkeuren van de betrokken partijen te horen 

en mee te nemen. Uit de welwillendheid en de constructieve bijdrage van de geconsulteerde partijen blijkt de betrokkenheid bij het proces. 

Echter, de netbeheerder heeft niet het mandaat, noch de intentie om een marktmodel af te dwingen. De uitkomst van de studie vormt een 

aanzet voor de dialoog met relevante partijen uit verschillende deelsectoren die mogelijk een rol spelen in het domein kleinschalige 

energieopslag. 

 Modellen voor opslag van andere energiedragers en een pilot voor opslag van elektriciteit zijn geanalyseerd en leveren een aantal 

kerninzichten op: 

- Opslag kan worden ingezet voor het balanceren van vraag en aanbod en voor het efficiënt gebruik van het energienetwerk, 

- ‘Agents’ kunnen ingezet worden om belangen van stakeholders op een (virtuele) handelsvloer te vertegenwoordigen. 

 De uitkomsten van een marktconsultatie onder 14 stakeholders hebben geleid tot drie conceptmodellen voor de inrichting van kleinschalige 

energieopslag met de focus op:  

- Vergroten van mogelijkheden voor verhandeling van energie door commerciële partijen, 

- Het ontzorgen van de Klant, 

- De openheid van een opslagmodel, waarbij er ruimte is voor Klanten en leveranciers voor het verhandelen van (duurzame) energie en 

voor de Netbeheerder voor het efficiënt uitvoeren van zijn faciliterende taak in het net. 

 De conceptmodellen zijn opgesteld en getoetst met marktpartijen en afgewogen tegen een set aan criteria met de focus op marktpartijen, 

marktfacilitering en regulering.  

 Op basis van de afweging tegen de set aan criteria en de marktconsultatie zijn elementen uit de drie conceptmodellen samengevoegd tot één 

model, het discussiemodel. Het discussiemodel is erop gericht om de toegankelijkheid van de opslagfaciliteit en de openheid voor de markt te 

maximaliseren: 

- Klanten, Leveranciers hebben toegang tot de opslagfaciliteit voor opslag van energie, de Netbeheerder heeft toegang tot opslagcapaciteit, 

- De rol van Service Provider, Eigenaar van de opslag en Operator van de opslag worden toegevoegd aan de elektriciteitsmarkt.  

 Het beschreven discussiemodel sluit aan bij de huidige inrichting van rollen, verantwoordelijkheden en processen in de energiesector. Het 

model biedt flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen in het kader van kleinschalige energieopslag en decentrale markten. 

 Het discussiemodel is een suggestie voor de inrichting van kleinschalige energieopslag, waarin ruimte wordt gelaten voor andere organisaties 

om hier een rol in te kunnen vervullen. Het model dient als startpunt voor een open discussie met stakeholders over de inrichting van 

kleinschalige energie in de elektriciteitsmarkt; de exacte inrichting van kleinschalige energieopslag in het elektriciteitsnet is sterk afhankelijk 

van de bredere discussie met marktpartijen over de decentrale markten. 

Conclusie 



Copyright © 2013 Accenture All rights reserved. 36 

Het discussiemodel vormt een startpunt voor de discussie voor de inrichting van kleinschalige 

energieopslag in de elektriciteitsmarkt. Realisatie van kleinschalige energieopslag vereist verdere 

discussie en ontwikkeling met stakeholders voor toetsing van een testmodel in de praktijk.  

8. Vervolgstappen  

 Kleinschalige energieopslag in het elektriciteitsnet is een van de componenten van decentrale markten. De discussie over decentrale 

markten is een bredere discussie en kleinschalige energieopslag dient onderdeel van deze bredere discussie te zijn.  

 Het discussiemodel is een suggestie welke als startpunt kan dienen voor een open discussie met marktpartijen voor de inrichting van 

kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt. Verdere ontwikkeling van het discussiemodel of een derivaat model voor kleinschalige 

energieopslag dient uitgevoerd te worden in nauwe samenwerking met marktpartijen als onderdeel van een continue en open discussie.  

 Bij overeenstemming over een test-model dienen testcases en pilots ontwikkeld te worden om het model voor kleinschalige energieopslag in 

de praktijk te toetsen. Dit kunnen bredere pilots in het kader van decentrale markten betreffen. 

 De maatschappelijke waarde van energieopslag wordt gerealiseerd in verschillende delen van de energie waardeketen. Door deze waarde 

inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld in een maatschappelijke business case, wordt de discussie over de inrichting van een uiteindelijk model 

meer focus gegeven. 

Vervolgstappen 
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Een marktconsultatie en een analyse van bestaande modellen heeft geleid tot een concept 

opslagmodel waar de discussie over kleinschalige energieopslag mee gestart kan worden. 

 

Workshop Analyse mogelijk- 

heden voor  

opslagmodel 
Discussiedocument 

opslagmodel 

kleinschalige 

energieopslag 

Schets concept-

opslagmodellen 

 Inventarisatie van 

eisen, afwegingen en 

beelden stakeholders 

 

 Overzicht van aspecten 

uit opslagmodellen in 

relevante sectoren 

Input 

3 

Analyse van opslagmodellen in 

relevante sectoren en input 

van stakeholders 

Legenda 

Workshop met stakeholders – 

bespreken concept modellen 

en vaststellen wegingscriteria 

voor opslagmodel 

Ontwikkeling 

voorkeursmodel(len) aan de 

hand van wegingscriteria 

 

1 2 

1 3 4 

4 

Definiëren concept 

opslagmodellen 

2 

Bijlage A Procesbeschrijving 
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Modellen voor opslag in energiemarkten van andere energiedragers en initiatieven voor opslag 

verschaffen inzichten in de kaders en inrichtingskeuzes voor een model voor de inrichting van 

kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt. 

Bijlage B Analyse van opslagmodellen – Analyse  

De analyse van alternatieve opslagmodellen en initiatieven verschaft inzichten in de mogelijke inrichtingskeuzes voor een model voor 

kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt. 

Inzichten 

Elementen uit de geanalyseerde opslagmodellen en initiatieven die mogelijk toepasbaar zijn in een model voor de inrichting van kleinschalige 

energieopslag in de elektriciteitsmarkt zijn nader bestudeerd. De analyse beantwoordt de volgende vragen: 

 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het geanalyseerde opslagmodel/initiatief? 

 Welke aspecten van het opslagmodel/initiatief zijn mogelijk relevant voor het model voor kleinschalige energieopslag? 

 Is er gebruik gemaakt van specifieke technologieën en systemen die mogelijk toepasbaar zijn voor het marktmodel voor kleinschalige 

energieopslag? 

Analysevragen 

In het kader van de studie naar een mogelijk model voor de inrichting van kleinschalige energieopslag zijn opslagmodellen voor andere 

energiedragers en een initiatief voor kleinschalige energieopslag geanalyseerd: 

 Model voor gasopslag. 

 Gebruik van opslag in het warmtenet. 

 Pilot Mannheim - Wallstadt, Duitsland , voor de integratie van opslag in de elektriciteitsmarkt.  

Opslagmodellen en initiatieven 
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Commerciële partijen bezitten gasopslag, zowel commerciële en gereguleerde partijen kunnen 

gebruik maken van opslagcapaciteit voor de eigen doeleinden. 

 

Bijlage B Analyse van opslagmodellen – Gasopslag (1/2) 

 Commerciële operatoren bezitten gasopslag 

 Leveranciers/producenten/PV partijen kunnen 

opslagcapaciteit huren (bv Zuidwending, 

beheert door Gasunie tegen een vergoeding) 

voor het: 

- Opvangen van dalen en pieken in de 

zomer en winter, ten opzichte van een 

constante gasaanvoer. 

- Herstellen van een onbalans op de 

gasmarkt.  

GTS en Gasunie beschikken over eigen 

peakshavers* of buffer-opslag 

 PVs zijn verantwoordelijk voor balans vraag en 

aanbod op basis van schattingen van 

verbruikersprofielen en de reële vraag naar gas. 

GTS is verantwoordelijk voor balanshandhaving 

op het net. 

 Bufferende werking in net maakt deel uit van 

balanssysteem in netwerk. 

Onbalans op het net wordt door prijsprikkels 

door de markt opgelost:  

- De veroorzakende partij van de onbalans 

betaalt een boete. 

- De partij welke het herstel van de onbalans 

bevordert wordt vergoed.  

 In het extreme geval kan GTS ingrijpen met 

eigen bufferopslag, met kosten voor PVs als 

gevolg. 

 

Toelichting 

* Grote gasopslag welke worden ingezet op het moment dat de levering van gas in gevaar dreigt te komen 

door extra vraag, bijvoorbeeld bij extreem lage temperaturen 

GTS 

Klant 

Decentrale 
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Gasopslag 
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GTS  

PV’s 

Leverancier 

Producent 
Verlenen 

vergunning 

1. Vraag voor opslag energie 

2. Vergoeding voor opslag 

3. Besluit om gas op te slaan 

4. Besluit om gas uit opslag te 

halen 

RNB 

1. Vraag voor opslag energie 

2. Vergoeding voor opslag 

3. Besluit om gas op te slaan 

4. Besluit om gas uit opslag te halen 

Vergoeding 

Admin. Levering 

Gasopslag 

Administratief 

Fysiek 
Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 
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Balanshandhaving in de gasmarkt wordt door de markt opgepakt via prijsprikkels. In 

noodgevallen kan de landelijke netbeheerder ingrijpen.  

 

Tijd 

Ruimte  

Markt partijen 

 PV-A: Afwijking programma Programma verantwoordelijk A 

 PV-B: Afwijking programma Programma verantwoordelijk B 

 Systeembalans: Afwijking som ingediende programma’s  

 Zones bepalen welke partij regie heeft 

• Groene zone: geen gevolgen 

• Oranje zone: LNB roept biedladder af 

• Rode zone: noodmaatregelen 

Systeemonbalans 

Buffer 

Biedladder 

Noodmaatregelen 

Systeembalans 

PV-B 

PV-A 

 Het GTS netwerk heeft intrinsiek een 

bufferende werking 

 De bufferende werking is groter/kleiner 

afhankelijk van een aantal factoren 

(buitentemperatuur etc) 

 De landelijke netbeheerder, GTS, organiseert 

de balanshandhaving op het gasnet. 

 Programmaverantwoordelijken zijn 

verantwoordelijk voor de balans van een 

portfolio van aansluitingen. Zij dienen 

voorafgaand aan de gasdag een programma in. 

Op de gasdag stelt de bufferende werking 

partijen in staat enige tijd in onbalans te zijn. 

GTS geeft partijen inzicht in hun eigen onbalans 

(afwijking van hun programma) en inzicht in de 

systeembalans. Op het moment dat de 

systeembalans buiten de bufferende werking 

van het net valt, worden transparante 

biedladdermiddelen (commerciële middelen 

zoals opslag van gas) ingezet.  

 Indien de inzet van biedladdermiddelen niet 

voldoende is, worden noodmaatregelen ingezet. 

Toelichting Balanceringsregiem gasmarkt 

Bijlage B Analyse van opslagmodellen – Gasopslag (2/2) 
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Het warmtenet is een gesloten systeem, beheerd door de leverancier of de producent van warmte. 

Opslag van warmte vindt plaats in het warmtenet en wordt geregeld door de beheerder van het 

warmtenet ten behoeve van de efficiëntie van het net. 

Opslag 
Locatie klant 

Eigendom en 

Beheer: 

Leverancier 

Overheid 
(Ened (grootschalig, 

Agentschap NL voor 

kleinschalig) 

- - - De tariefstelling voor warmte wordt enkel 

gereguleerd wanneer deze meer bedraagt dan 

het marktconforme tarief voor gas. 

€/ (gereguleerde)  

vergoeding 

Warmte wordt door productiebedrijven 

opgewekt:  

- Grootschalig: Warmte gaat via een 

verdeelstation naar 1 of meerdere 

leveranciers.  

Grootschalige warmtenetten: 

warmtenetten met ten minste 

5.000 aansluitingen.  

- Kleinschalig: warmte gaat direct 

naar een gesloten netwerk. 

Kleinschalige warmtenetten: 

warmtenetten met minder dan 

5.000 aangesloten verbruikers. 

 Ened en Agentschap NL waarborgen de 

tariefstelling voor warmte. Het 

maximale tarief voor warmte is 

gebonden aan het referentietarief voor 

gas voor dezelfde warmteopwekking.  

 De warmte wordt rondgepompt in een 

gesloten systeem of opgeslagen voor 

efficiënt energiegebruik (WKO, lokale 

opslag onder de grond), marktpartijen 

zijn zowel leverancier als netbeheerder 

van het gesloten systeem. 

Verdeelstation, 

eigenaarschap:  

- Productie bedrijf 

- Leverancier 

Opslag, 

Grootschalig: GV 

(corporaties, bedrijf) 

Kleinschalig: 

Leverancier 

Producent 

Grootschalig: 

Toelichting Warmteopslag 

Netbeheerder 

Leverancier 

Netbeheerder 

Leverancier 

Klant 

(grootschalig) 

Klant 

(kleinschalig) 

Producent 

Kleinschalig 

Bijlage B Analyse van opslagmodellen – Opslag warmtemarkt 
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Kleinschalige energieopslag is in een wijk ingericht in een pilot in Mannheim-Wallstadt 

(Duitsland). Op een virtuele handelsvloer vertegenwoordigen (virtuele) ‘agents’ de belangen van 

marktpartijen uit de energieketen.  

Handels-

vloer 

Energie 

producenten 

Opslag-

capaciteit 

Klant 

Leverancier 

Voorkeuren 

Voorspelling-systeem 

 Belasting voorspelling 

 Huidige belasting schatting 

 Veiligheidsmonitoring 

 In Mannheim-Wallstadt is geëxperimenteerd 

met een multi-agent aanpak: 

- Lokale opwek: 35 kWp* 

- Technologieën: PV, WKK en batterijen 

- 1200 klanten, woonwijk 

 De agents representeren de lokale 

producenten, opslageigenaren en verbruikers, 

als fysieke entiteit of als virtuele entiteit 

(software). 

 De agents verzamelen de voorkeuren, 

bijvoorbeeld optimalisatie van de in- en verkoop 

of opslag van energie, van hun ‘klant’ en 

‘onderhandelen’ over deze voorkeuren op een 

‘handelsvloer’ waarbij volgens een set van 

prijzen en marktregels een optimale keuze 

wordt gemaakt. 

 De keuze wordt vervolgens geëffectueerd in het 

net. 

Opslag wordt beheerd, maar het beleid van de 

daar geldende energieleverancier (MVV 

Energie in dit geval) bepaalt wat er met de 

energie gebeurt. 

 Leerpunten: 

- Formaliseren procedure voordat systeem 

van lab naar wijk wordt gebracht. 

- Toezichthouder informeren/ruimte vragen. 

- Sociale acceptatie eindklanten kost meer 

energie dan verwacht. 

Toelichting 

Administratief 

Fysiek 

Energieopslag 

Agent 

Agent 

Agent 

Net-

beheerder 

Voorkeuren 

Voorkeuren 

Voorkeuren 

Voorkeuren 

Voorkeuren 

Uitkomsten 

Uitkomsten 

Uitkomsten 

Metingen 
Prijzen 

Beleid 

Bijlage B Analyse van opslagmodellen – Pilot Mannheim- Wallstadt 

Bron: European Microgrids Experiences and Outlook (ABB, DRs. Ernst Scholtz, Britta Buchholz, Alex 

Oudalov, US DOE Microgrid WS, 7/30/2012, Chicago) 

  

Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 

1 entiteit 
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Een marktconsultatie van 15 bedrijven en organisaties is uitgevoerd ter ondersteuning van de ontwikkeling van een model voor de inrichting van 

kleinschalige energieopslag in de huidige energiemarkt. De marktconsultatie heeft zich gericht op de identificatie van de noodzaak voor 

opslagfaciliteit, de processen rond de energie- en administratieve stromen voor kleinschalige energieopslag en de rollen en 

verantwoordelijkheden van stakeholders. De onderwerpen van de consultatie zijn in een workshop voorgelegd aan de bedrijven en organisaties 

om ideeën en voorkeuren te inventariseren voor een mogelijk model voor kleinschalige energieopslag in de huidige energiemarkt. 

 

De ideeën en voorkeuren uit de inventarisatie zijn op drie verschillende niveaus gebruikt voor de ontwikkeling van een model voor de inrichting 

van kleinschalige energieopslag: 

 

 Uitgangspunten voor een model voor kleinschalige opslag; Uitgangspunten voor een model voor kleinschalige opslag zijn overeenkomstige 

ideeën en voorkeuren die als vertrekpunt dienen bij het opstellen van een model voor kleinschalige opslag. 

 Voorkeursopties voor inrichtingskeuzes van een model voor kleinschalige energieopslag; Iedere variant van een marktmodel kent specifieke 

inrichtingskeuzes, bijvoorbeeld het reguleren van marktrollen of het introduceren van een nieuwe marktrol. De marktconsultatie kan een 

voorkeur voor een bepaalde inrichtingskeuze weergeven. 

 Scores van varianten op criteria; De varianten van modellen voor kleinschalige opslag zijn met elkaar vergeleken op basis van een set aan 

criteria. De uitkomsten van de marktconsultatie (interviews en workshops) zijn input voor het vergelijken van de varianten op de criteria 

geven. 

Methodiek 

De marktconsultatie leidt tot inzichten en uitgangspunten voor de inrichting van een opslagmodel 

voor kleinschalige energieopslag. 

 

Bijlage C Marktconsultatie – Methodiek 

De inrichtingsvoorkeuren resulterend uit de marktconsultatie hebben geleid tot drie conceptvarianten voor de inrichting van kleinschalige 

energieopslag. Op basis van de vergelijking van de varianten op de geselecteerde criteria en voorkeuren van de markt wordt een 

discussiemodel samengesteld uit de voorkeurselementen van de conceptmodellen.  

Discussiemodel 
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Stakeholders uit het domein van kleinschalige energieopslag zijn meegenomen in het onderzoek. 

  

 

Bijlage C Marktconsultatie – Marktpartijen 

Overheid 

 

Energie-

leveranciers 

Leveranciers 

Opslag 

Consumenten 

Stakeholder benadering 

 Overheid 

- Ministerie van EL&I: Erik ten Elshof en 

Hans Nikkels 

 

 Energieleveranciers 

- Energie-Nederland: Anne Sypke Smit, 

Ineke van Ingen, Elliot Wagschal 

- Essent: Griet Van Waeyenberge en Marcel 

Eijgelaar 

- Nuon: Diederik Apotheker en Anne Jansen 

- Eneco: Dick Jonker 

- Delta: Thiemo Nieuwenhuizen 

 

 Producenten opslag 

- ABB: Pedro Elizondo 

- GE: Leon Sijbers en Paul van Dijk 

 

 Netbeheerders 

- Enexis: Joris Knigge en Robbert de Groot 

- Alliander: Martijn Bongaerts 

- Stedin: Katinka van Beek, Inge Wijgerse, 

Lisette Kaupmann 

- DNWB: Arjen Jongepier en Eric Verbrugge 

- Cogas: Elkin Coppoolse 

- TenneT: Oscar Tessensohn 

Overheid 
Energie- 

Leveranciers 

Netbeheerders 
Producenten 

Opslag 

Marktconsultatie 

Kleinschalige 

energieoplag 
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‘Consumeer en teruglevermodel’: de opslagfaciliteit fungeert als opslaglocatie voor elektriciteit 

voor één Leverancier; effectief is deze door het gebruik van de opslag een gebruiker en 

producent. 

Bijlage D – Variant ‘Consumeer en teruglevermodel’  

Administratief 

Fysiek 

Klant 1 

Klant 2 

RNB 

LV1 

LV2 

PV2 

PV1 

Vergoeding 

voor energie 

Verkoop energie 

Markt 

LV (n) 

PV (n) 

Prijsprikkels 

Verkoop 

energie 
Vergoeding 

voor energie 

Verkoop 

energie 

Verkoop 

energie 

Verkoop 

energie 

Vergoeding voor energie 

 Producenten van decentrale opgewekte 

energie (of wijk of regionaal niveau) verkopen 

elektriciteit aan de eigen Leverancier. 

 De opslagfaciliteit sluit een contract met één 

Leverancier af voor een bepaalde tijd. Deze 

Leverancier kan gedurende de contractduur 

gebruik maken van de opslagfaciliteit tegen 

een vergoeding. 

 De Leverancier van de Klant kan de 

decentraal opgewekte energie aan de eigen 

klanten of aan de Leverancier van de 

opslagfaciliteit verkopen. 

 De Leverancier van de opslagfaciliteit kan 

elektriciteit inkopen en opslaan in de 

opslagfaciliteit. 

 De Leverancier van de opslagfaciliteit kan de 

energie naar eigen gelang verkopen aan de 

Markt, afhankelijk van de marktprijs en 

prijsprikkels van de Netbeheerder. 

 De Netbeheerder kan bij overbelasting van het 

net via prijsprikkels de Leverancier van de 

opslagfaciliteit er toe bewegen de elektriciteit 

uit het net te kopen en op te slaan. Dit moet in 

het decentrale markten model nader worden 

uitgewerkt. 

Toelichting Consumeer en teruglevermodel 

Vergoeding 

voor energie 

LVx 

PVx 

Eigenaar 

opslag 

Vergoeding 

gebruik 

opslag 

Opslag 

Operator 

Verkoop energie 

Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 
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Administratief 

Fysiek 

1 entiteit 
Prijsinformatie 

Keuzemogelijkheid 

Bijlage D – Varianten ‘Service Provider model’  

Klant 

Markt 

LV1 

PV1 

Vergoeding 

opgewekte 

elektriciteit 

Vergoeding service 

Opbrengsten verkoop 

energie 

RNB 

Prijsprikkels 

LV (n) 

PV (n) 

Elektriciteitsprijs-

voorspelling 

Elektriciteitsprijs 

Vergoeding 

opslag 

Service 

Provider 

Levering energie Levering energie 

Vraag voor opslag 

energie 

Vergoeding 

voor energie 

Verkoop 

energie 

 De opwekkers van decentrale energie sluiten 

een contract met een Service Provider (SP) 

om de verkoop van de energie te 

optimaliseren.  

 De SP vraagt prijsinformatie op bij de LV van 

de Klant, de RNB en de markt voor bepaling 

van de ‘real-time’ en toekomstige prijs van de 

elektriciteit. 

 Op basis van de ‘real-time’ prijs en de 

toekomstige prijs wordt de elektriciteit door de 

SP verkocht aan de LV van de Klant of 

opgeslagen in de opslagfaciliteit. 

 Bij verkoop aan LV van de Klant verkoopt de 

deze de energie door aan de eigen klanten.  

 Opgeslagen energie wordt op het meest 

gunstige tijdstip door de SP verkocht aan 

Leveranciers op de vrije markt.  

 De LV’s kopen de elektriciteit over van de 

opslagfaciliteit en worden eigenaar van de 

uitstromende elektriciteit, zij kunnen deze 

verkopen aan de eigen klanten. 

 De LV van de opslag registreert de 

energiestroom en communiceert dit aan een 

PV ten behoeve van de balans op het net.  

 De RNB kan bij overbelasting van het net via 

prijsprikkels de LV van de opslagfaciliteit er toe 

bewegen de elektriciteit uit het net te kopen en 

op te slaan. Dit moet in het decentrale markten 

model nader worden uitgewerkt. 

Toelichting Service Provider model 

LVx 

PVx 

Eigenaar 

opslag 

Vergoeding 

gebruik 

opslag 

Opslag 

Operator 

‘Service Provider model’: een Service Provider verleent diensten aan de Klant om het gebruik of 

de verkoop van decentraal opgewekte energie te optimaliseren.  

 

Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 
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Administratief 

Fysiek 

Bijlage D – Varianten ‘Open toegang model’  

Vergoeding 

Vraag voor  

opslag energie 

RNB 

LV1 

PV1 

Vergoeding voor 

opslag energie 

Opslag/teruglevering 

van energie 

Verkoop 

energie 

Inkoop 

energie 

Markt 

LV (n) 

PV (n) 

Levering 

energie 

Vergoeding 

voor energie 

Klant 

 Producenten van decentrale opgewekte energie 

(of wijk of regionaal niveau) verkopen 

elektriciteit aan de eigen Leverancier. 

 Leveranciers kunnen de elektriciteit in de 

opslagfaciliteit opslaan. 

 De elektriciteit wordt opgeslagen in de 

opslagfaciliteit, hiervoor wordt de Operator van 

de opslag vergoed. De RNB is één van de 

partijen die gebruik kan maken van de 

opslagfaciliteit in geval van noodsituaties 

waarbij de Netbeheerder binnen zijn 

takenpakket gebruik van opslag kan maken. 

 De Netbeheerder kan voor congestie-

management of ‘power-quality’ gebruik maken 

van een deel van de opslagcapaciteit om 

elektriciteit kostenneutraal op te slaan. In een 

noodgeval kan de Opslag Operator opdracht 

worden verstrekt om energie uit het net te halen. 

 De Leveranciers kunnen de energie naar eigen 

gelang terugleveren aan de opwekkers van de 

opgeslagen energie of verkopen of aan de 

markt. 

 De Leveranciers zijn eigenaar van de 

uitstromende elektriciteit, welke gelijk is aan de 

instromende elektriciteit min het ‘opslag-

verbruik’. 

 De LV en PV partij op de opslag is een formele 

Leverancier op de aansluiting om te zorgen dat 

de energiebalans gehandhaafd blijft.  

Toelichting Open toegang model 

LVx 

PVx 

Eigenaar 

opslag 

Vergoeding 

gebruik 

opslag 

Opslag 

Operator 

RNB 

Leverancier m 

Leverancier 2 

Leverancier 1 

Toelichting Open toegang model 

‘Open toegang model’: de energie opslagcapaciteit fungeert als opslaglocatie voor elektriciteit 

van meerdere partijen. 

 

Gereguleerd 

Niet gereguleerd/ntb 
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De varianten zijn afgewogen op basis van een set aan criteria. De afweging resulteert in een 

discussiemodel. 

 

Bijlage E – Afweging varianten 

Criteria Marktpartijen 

‘Consumeer en teruglevermodel’ ‘Service Provider model’ ‘Open toegang model’ 

Toegankelijkheid 

opslagfaciliteit 

 De opslagfaciliteit is in het bezit van de 

Eigenaar, dit kan elke partij zijn. Deze 

partij sluit een contract af met : 

- een Operator voor exploitatie van de 

opslagfaciliteit 

- één Leverancier voor het gebruik 

van de opslag.  

 Enkel één Leverancier kan gebruik 

maken van de opslag. 

 De toegankelijkheid van de opslag is 

zeer beperkt tot één Leverancier per 

opslagfaciliteit 

 De opslagfaciliteit is in het bezit van de 

Eigenaar, dit kan elke partij zijn. Deze 

partij sluit een contract af met een 

Operator voor beheer en exploitatie van 

de opslagfaciliteit 

 Enkel decentrale opwekkers van 

energie kunnen gebruik maken van de 

opslag voor het opslaan van de 

opgewekte energie. 

 De toegankelijkheid van de opslag is 

beperkt tot enkel decentrale 

opwekkers. 

 De opslagfaciliteit is in het bezit van de 

Eigenaar, dit kan elke partij zijn, welke 

de opslag aanbiedt tegen een 

vergoeding.  

 Eigenaarschap en exploitatie van de 

opslagfaciliteit kunnen gescheiden zijn. 

 Meerdere partijen kunnen gebruik 

maken van de opslag: 

- Leveranciers 

- Netbeheerders 

 De toegankelijkheid van de opslag is 

groot, zowel Leveranciers en 

Netbeheerders kunnen gebruik maken 

van de opslagfaciliteit. 

Keuzevrijheid voor een 

dienstverlener door de 

Klant 

 De Klant kan contractueel een 

propositie afsluiten met enkel de eigen 

Leverancier. 

 De keuzevrijheid van de Klant is beperkt 

tot de eigen Leverancier, deze kan 

volgens het huidige model gewijzigd 

worden. 

 De Klant kan een contractueel 

propositie afsluiten met een Service 

Provider, dit kan elke partij zijn. 

 De keuzevrijheid van de Klant is hoog, 

elke private partij met een vergunning 

kan zich aanbieden als Service 

Provider. 

 De Klant kan een contractueel 

propositie afsluiten met de eigen 

Leverancier. 

 De keuzevrijheid van de Klant is 

beperkt tot de eigen Leverancier, deze 

kan volgens het huidige model 

gewijzigd worden. 

Complexiteit 

opslagmodel 

 Het model is overzichtelijk met duidelijke 

verbindingen tussen de Klant en de 

eigen Leverancier, de Leveranciers 

onderling en tussen de Leverancier van 

de opslag en Operator van de opslag. 

 Het model is door de beperkte en 

duidelijke onderlinge relaties eenvoudig.  

 De Service Provider onderhoudt en 

beheert contacten met alle 

marktpartijen en heeft veel 

keuzemogelijkheden.  

 De opslag dient rekening te houden 

met de opslag van energie van 

meerdere Klanten, dit vergt 

nauwkeurige meettechnologie. 

 Het model is door de vele onderlinge 

interacties en keuzemogelijkheden 

complex. 

 De Leveranciers en de Netbeheerder 

kunnen gebruik maken van de opslag 

 De opslag alloceert een ruimte aan 

Leveranciers en de Netbeheerder en 

meet de beschikbare en benutte 

capaciteit. 

 Het model is gematigd complex. Per 

Leverancier en Netbeheerder dient er 

capaciteit in de opslagfaciliteit te 

worden gealloceerd en dient het 

gebruik ervan gemeten te worden. 
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De varianten zijn afgewogen op basis van een set aan criteria. De afweging resulteert in een 

discussiemodel. 

 

Bijlage E – Afweging varianten 

Criteria Marktfacilitering 

‘Consumeer en teruglevermodel’ ‘Service Provider model’ ‘Open toegang model’ 

Aansluiting huidig 

marktmodel 

elektriciteit 

 De opslagfaciliteit wordt benut door één 

Leverancier, welke niet anders is dan 

een verbruiker/producent tegelijk. 

 De onderlinge interacties zijn beperkt 

tot enkel interacties met Leveranciers.  

 Het model sluit aan bij het huidige 

marktmodel van elektriciteit 

 Het model introduceert een nieuwe 

marktrol, de rol van Service Provider 

 De Klant wordt een handelaar van 

energie, waarbij ook energie aan de 

markt geleverd kan worden.  

 De opslagfaciliteit biedt opslag-diensten 

aan meerdere partijen (Klanten) tegelijk. 

 Het model introduceert nieuwe rollen in 

het marktmodel van elektriciteit. 

 Het model biedt de Netbeheerder de 

mogelijkheid om energie uit de 

elektriciteitsmarkt te halen.  

 De rol van Leveranciers verandert niet, 

zij hebben enkel additionele 

(productie)capaciteit beschikbaar.  

 De vrijheid voor de Netbeheerder om 

elektriciteit uit de markt te halen vergt 

een wijziging in het huidige marktmodel 

Specifiek: Power – 

quality 

 De opslagfaciliteit biedt de 

Netbeheerder mogelijkheid om de 

power quality op het net te sturen, dit 

vergt afspraken binnen de aansluit- en 

transport overeenkomst met de 

opslagfaciliteit. 

 De opslagfaciliteit biedt de 

Netbeheerder mogelijkheid om de 

power quality op het net te sturen, dit 

vergt afspraken binnen de aansluit- en 

transport overeenkomst met de 

opslagfaciliteit. 

 De Netbeheerder kan actief gebruik 

maken van de opslag voor power 

quality doeleinden. Dit vergt afspraken 

binnen de aansluit- en transport 

overeenkomst met de opslagfaciliteit. 

 

Specifiek: 

Balanshandhaving 

 Leveranciers/programma 

verantwoordelijken kunnen gebruik 

maken van de opslagfaciliteit voor 

balanshandhaving door: 

- Elektriciteit te verkopen aan/in te 

kopen van de Leverancier van de 

opslagfaciliteit, 

- Capaciteit van de opslagfaciliteit te 

huren.  

 De Netbeheerder heeft de huidige 

(beperkte) middelen voor 

balanshandhaving. 

 Het model biedt beperkte additionele 

mogelijkheden voor de Leveranciers en 

programma verantwoordelijken en geen 

additionele mogelijkheden voor de 

Netbeheerder voor balanshandhaving. 

 Leveranciers/programma 

verantwoordelijken kunnen gebruik 

maken van de opslagfaciliteit voor 

balanshandhaving door de Leverancier 

van de opslagfaciliteit te zijn. 

 De Netbeheerder heeft de huidige 

(beperkte) middelen voor 

balanshandhaving. 

 Het model biedt geen additionele 

mogelijkheden voor de Leveranciers, 

programma verantwoordelijken en de 

Netbeheerder voor balanshandhaving. 

 

 Leveranciers/programma 

verantwoordelijken kunnen zonder 

beperking gebruik maken van de 

opslagfaciliteit voor balanshandhaving 

door opslagcapaciteit in te huren.  

 De Netbeheerder kan actief gebruik 

maken van de opslagfaciliteit voor 

balanshandhaving doeleinden. 

 Het model biedt voor de Leveranciers, 

programma verantwoordelijken én de 

Netbeheerder additionele 

mogelijkheden voor balanshandhaving. 
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De varianten zijn afgewogen op basis van een set aan criteria. De afweging resulteert in een 

discussiemodel. 

 

Bijlage E – Afweging varianten 

Criteria Marktfacilitering 

‘Consumeer en teruglevermodel’ ‘Service Provider model’ ‘Open toegang model’ 

Specifiek: 

Transportcapaciteit 

 De Netbeheerder heeft de huidige 

(beperkte) middelen voor sturing van de 

transportcapaciteit. 

 Het model biedt geen additionele 

mogelijkheden de Netbeheerder voor de 

transportcapaciteit. 

 De Netbeheerder heeft de huidige 

(beperkte) middelen voor sturing van 

de transportcapaciteit. 

 Het model biedt geen additionele 

mogelijkheden de Netbeheerder voor 

de transportcapaciteit. 

 De Netbeheerder kan actief en zonder 

tussenkomst van andere partijen 

gebruik maken van de opslagfaciliteit 

voor transportcapaciteit doeleinden. 

 Het model biedt de Netbeheerder 

additionele mogelijkheden om direct de 

transportcapaciteit te sturen. 

Specifiek: Markt  Het model introduceert nieuwe rollen 

van de Eigenaar van de opslagfaciliteit 

en de Operator van de opslagfaciliteit. 

 Leveranciers kunnen de dienstverlening 

uitbreiden door gebruik te maken van de 

opslag. 

 Het model biedt additionele ruimte en 

flexibiliteit aan de markt om te opereren 

in de elektriciteitsmarkt. 

 

 Het model introduceert nieuwe rollen 

van de Eigenaar van de opslagfaciliteit, 

de Operator van de opslagfaciliteit en 

de Service Provider. 

 De Klant kan als handelaar in de markt 

de marktwerking vergroten. 

 Het model biedt veel additionele ruimte 

en flexibiliteit aan de markt om te 

opereren in de elektriciteitsmarkt. 

 Het model introduceert nieuwe rollen 

van de Eigenaar van de opslagfaciliteit 

en de Operator van de opslagfaciliteit. 

 Het model biedt extra mogelijkheden 

voor Leveranciers voor de 

marktwerking door gebruik te maken 

van de opslag 

 De Netbeheerder kan actief de 

elektriciteitsmarkt beïnvloeden ten 

nadele van de marktwerking  

 Het model biedt additionele ruimte en 

flexibiliteit aan de markt om te opereren 

in de elektriciteitsmarkt, maar laat 

tegelijkertijd een gereguleerde partij 

actief deelnemen aan de markt. 
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De varianten zijn afgewogen op basis van een set aan criteria. De afweging resulteert in een 

discussiemodel. 

 

Bijlage E – Afweging varianten 

Criteria Regulering 

‘Consumeer en teruglevermodel’ ‘Service Provider model’ ‘Open toegang model’ 

Openheid van de markt 

 Nieuwe partijen kunnen in meerdere 

rollen toetreden tot de markt: 

- Opslag Operator 

- Opslag Eigenaar 

 Het gebruik van de opslagfaciliteit is 

beperkt tot één Leverancier gedurende 

de contractduur. 

 Het model biedt de mogelijkheid aan 

marktpartijen om in te stappen in de 

rollen van de opslagfaciliteit. Gebruik 

van de opslagfaciliteit wordt beperkt tot 

één Leverancier.  

 Nieuwe partijen kunnen in meerdere 

rollen toetreden tot de markt: 

- Service Provider 

- Opslag Operator 

- Opslag Eigenaar 

 De separatie van rollen bieden de kans 

aan ook kleinere partijen om toe te 

treden tot de markt voor energieopslag. 

 Het model biedt aan vele marktpartijen 

de mogelijkheid om in verschillende 

rollen in te stappen en deel te nemen 

aan de elektriciteitsmarkt. 

 Nieuwe partijen kunnen in meerdere 

rollen toetreden tot de markt: 

- Opslag Operator 

- Opslag Eigenaar 

 De separatie van rollen bieden de kans 

aan ook kleinere partijen om toe te 

treden tot de markt voor energieopslag. 

 De opslagfaciliteit is toegankelijk voor 

meerdere partijen, dit biedt veel ruimte 

en flexibiliteit voor eigenaren/ 

Operatoren van de opslagfaciliteit. 

 Het model biedt aan marktpartijen de 

mogelijkheid om in verschillende rollen 

in te stappen en deel te nemen aan de 

elektriciteitsmarkt. 

Aanpassingen in wet- 

en regelgeving 

 Het model sluit aan op het huidige 

marktmodel en heeft weinig impact op 

de huidige wet en regelgeving.  

 Het model introduceert een aantal 

nieuwe marktrollen, deze dienen in de 

wet- en regelgeving beschreven en 

opgenomen te worden.  

 Het model heeft impact op de huidige 

wet- en regelgeving, nieuwe rollen 

dienen goed beschreven te worden. 

 Het model introduceert nieuwe 

marktrollen voor de energieopslag, 

deze dienen in de wet- en regelgeving 

beschreven en opgenomen te worden.  

 De Netbeheerder kan energie uit het 

net afnemen en invoeden, de 

tijdschalen in acht nemend heeft de 

Netbeheerder ruimte voor handelen in 

energie. De wet- en regelgeving dient 

hiervoor aangepast te worden.  

 Het model heeft veel impact op de 

huidige wet- en regelgeving. 
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De varianten zijn afgewogen op basis van een set aan criteria. De afweging resulteert in een 

discussiemodel. 

 

Bijlage E – Afweging varianten 

Criteria Regulering 

‘Consumeer en teruglevermodel’ ‘Service Provider model’ ‘Open toegang model’ 

Eenvoud tariefstelling 

- vrije tariefstelling 

- gereguleerde 

tariefstelling 

 Lage complexiteit in tariefstelling, 

huidige relaties voor tariefstelling blijven 

behouden. 

 Het model is eenvoudig voor de 

tariefstelling, deze sluit aan bij de 

huidige tariefstelling. 

 De intrede van een Service Provider in 

combinatie met de informatiestromen 

vanuit meerdere marktpartijen zorgt 

voor veel mogelijke flexibiliteit in de 

tarifering van de energie en 

gerelateerde dienstverlening richting de 

Klant.. 

 Het model biedt een hoge mate van 

flexibiliteit voor de tarifering, dit kan 

leiden tot een complexe 

tariferingsstructuur. 

 

 Mogelijkheden voor tariefstelling voor 

Leveranciers is gelijk aan het huidige 

model. 

 De beschikbaarheid van 

opslagcapaciteit voor de Netbeheerder 

ten behoeve van zijn taken voegt 

complexiteit toe aan de tariefstelling. 

Gebruik van de capaciteit leidt tot 

kosten die een Netbeheerder binnen 

zijn gereleguleerde tarief zal willen 

verrekenen. 

 Het model voegt complexiteit toe aan 

het huidige model voor tarifering door 

een mogelijk mix van tarifering voor het 

gebruik van de opslagfaciliteit in het 

vrije en gereguleerde domein.  


