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Inloggen 

U kunt op twee manieren inloggen: 
1. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn 

aangemaakt na uw GOPACS-registratie (figuur 1) 
2. Met uw login voor de ‘Mijn’ omgeving van uw 

netbeheerder. Klik daarvoor op het betreffende logo. 

Na het inloggen ziet u het beginscherm van het congestieportaal 
(figuur 2) 

 

 

Een bieding plaatsen 

Om een bieding te plaatsen, volgt u vanaf het beginscherm (figuur 2) 
de hieronder vermelde stappen. U kunt uw biedingen voor de 
volgende dag het beste plaatsen tussen 14:00 en 16:00 . Rond 14:00 
wordt bekend op welk moment er vraag is naar capaciteit. Rond 16:00 
sluit de beurs en koppelt GOPACS de bieding aan een geschikte 
tegenorder, als die er is.  

1) Aan de linkerkant van het scherm ziet u voor welk gebied er 
congestie is. U selecteert het gebied. 
 

Figuur 1: Inlogscherm 

Figuur 2: beginscherm congestieportaal Figuur 3: gebied met congestie selecteren 
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2) Vervolgens ziet u in de grafiek wanneer er congestie is (figuur 
4). 

3) Ook ziet u in de grafiek op welk moment er om verkooporders 
gevraagd wordt. Voor dat tijdstip kunt u een bieding doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Om een bieding te plaatsen, geeft u aan voor welke aansluiting 
uw bieding geldt. U voert rechts op het scherm (figuur 5) de 
EAN-code van uw aansluiting in. Weet u deze niet? Dan kunt u 
deze opzoeken in het EAN-codeboek 
https://www.eancodeboek.nl.  

5) In het volgende veld selecteert u de BRP (voorheen PV-partij) 
bij deze aansluiting. Die partij wordt op de hoogte gesteld, 
wanneer uw bieding is gekoppeld. Op deze manier voorkomt 
GOPACS een onbalans.  

6) De datum staat al standaard ingevuld op ‘Morgen’, maar u kunt 
deze aanpassen, als dat nodig is. 
 

Figuur 2: grafiek met momenten wanneer stroom gevraagd 
wordt 

Figuur 3: Gegevens voor het plaatsen van een bieding 
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7) Tot slot geeft u aan hoe veel vermogen u kunt kopen of 
verkopen, op het tijdstip van congestie. Daarbij geeft u ook aan 
wat uw verkoopprijs per MWh is (figuur 6). 
 
 
 
 
 
 

8) Nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevuld, kan de order 
geplaatst worden. Ga hiervoor naar de onderkant van de tabel 
en klik op de button ‘Maak order’ (figuur 7). 

 

 

Figuur 4: Bieding invullen 

Figuur 5: Bieding bevestigen 
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Status van een order bekijken 

Nadat u uw bieding heeft geplaatst, kunt u deze bekijken in het tabblad 
’Biedingenhistorie’ (zie figuur 8). In dit tabblad vindt u ook uw eerder 
geplaatste orders terug. 

 

 

 

 

 

 

In de biedingenhistorie vindt u voor elke order de status. Hier zijn twee 
opties: 

- Actief (figuur 9) 
Een pas geplaatste order staat nog op ‘actief’. Indien u toch niet 
tevreden bent met uw order, kunt u deze intrekken. Dit is mogelijk 
totdat de order is gematcht 
 
 
 

- Gematcht (figuur 10) 
Als er een tegenorder ingediend is, die past bij uw order, verandert 
de status in ‘Gematcht’ . Dit betekent dat uw bieding is geaccepteerd 
en u geen wijzigingen meer kunt doorvoeren 
 

  

Figuur 6: Biedingenhistorie 

Figuur 7: Status van de order 

Figuur 8: Order gematcht 
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Meldingen ontvangen over statuswijzigingen 

Het is mogelijk om per e-mail of per SMS een melding te ontvangen 
wanneer een order gekoppeld is. Dit kunt u doen als volgt: 

1) Klik rechtsboven op uw (bedrijfs)naam en klik vervolgens op ‘Mijn 
gegevens’ (figuur 11). 

 

 

 

 

 

 

2) Bij ‘Mijn gegevens’ kunt u uw e-mailadres wijzigen en/of een e-
mailadres toevoegen. Daarop krijgt u de melding van een gekoppelde 
order. 

  

Figuur 9: Mijn gegevens 

Figuur 10: Gegevens toevoegen 
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Facturatie 

De facturatie gebeurt op maandelijkse basis achteraf. Een medewerker van uw netbeheerder neemt contact met u op, om u te informeren over het 
uitbetalingsproces en de verdere afhandeling hiervan. 


